SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2006-11-29

Plats och tid

Rådhusets Sessionssal, Falun, kl 13.15-17.15

Beslutande

Dan Westerberg (c)
Håkan Nohrén (kd)
Barbro Ödlund (s)
Roza Güclü (s)

Bo Jönsson (m)
Kerstin Söderbaum Fletcher (fp)
Margareta Källgren (s)

Ej tjänstgörande
ersättare

Börje Svensson (fp)
Ingrid Näsman (kd)
Lilian Eriksson (m)
Ulf Elgemyr (fap)

Sten H Larsson (fap)
Sören Johansson (v)
Jonny Gahnshag (s), kl 13.45-16.15
§§ 1-8, § 12 samt §§ 14 –18.
Maria Wilje (fap) kl 14.00-16.35, §§
5-8 samt §§ 14-19.

Övriga deltagare

Kommundirektören Torkel Birgersson
Kanslichefen Eva Dahlander
Ekonomichefen Jan Malmberg
Fastighetschefen Olle Wiking
Personalchefen Inger Klangebo
Byggchefen Lars Östlund, §§ 14-17
Integrationshandläggaren Frida Azad, § 25

Utses att justera

Håkan Nohrén
Falu kommun, Rådhuset 2006-12-11
1-28 exkl. §§ 9-13 & § 18 som justerats 2006-11-29.

Justeringens tid och plats
Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………………………...
Sara Östman

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
2006-11-29
2006-12-11
Datum när anslaget tas ner
Stadskansliet
…………………………………………………………………..
Kerstin Bryskhe Persson

Postadress

Besöksadress

Telefonväxel

791 83 FALUN

Rådhuset

023-830 00

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2006-11-29

Innehållsförteckning
§1

Ansökan om medel från incitamentsfonden från
Norslunds fritidsgård via Kulturförvaltningen

4

§2

Information angående arbetet med ny styrmodell för
Falu kommun
6

§3

Falu kommuns framtida kostverksamhet information om genomförandeplanen för den nya
organisationen

§4

7

Information om Lokalförsörjningsplan/fastighetsplan8

§5

Vägledningsdiskussion om extern uthyrning av kv
Rådhuset 1 (Annexet)
9

§6

Information om eventuell försäljning av fastigheten
Skyfallet 15, Ingarvet
10

§7

Begäran om uppdrag avseende om- och tillbyggnad
av nytt mottagningskök inom Hälsingbergs förskola 11

§8

Begäran om uppdrag avseende om – och tillbyggnad
12
av produktionskök på Haralsbogymnasiet

§9

Upphandling ramavtal- konsult utredningar

13

§ 10

Upphandling ramavtal- konsult projektledning

14

§ 11

Upphandling- ramavtal konsult affärsutveckling

15

§ 12

Upphandling ramavtal- konsult journalistiskt arbete16

§ 13

Upphandling- ramavtal konsult Marknadsföring och
17
PR

§ 14

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag avseende
fastigheten Västanberg 3:11
18

§ 15

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag avseende
19
fastigheten Mårtsbo 7:44

§ 16

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag avseende
20
fastigheten Borgärdet 33:6

§ 17

Yttrande angående överklagande av beslut om
bostadsanpassningsbidrag avseende fastigheten
Sturen 7

21

Förslag om huvudmannaskapet för
Slättaanläggningen

22

§ 18
§ 19

Yttrande över motion från Maria Wilje (fap) och Ulf
Elgemyr (fap): Föreningsbidrag
24

§ 20

Yttrande över medborgarförslag från Evert Olsson:
Kontroll av kommunens förtroendemannaregister 26

Postadress
Justerandes
signaturer Besöksadress
791 83 FALUN
Rådhuset

Telefonväxel

023-830 00

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

2006-11-29

§ 21

Yttrande över medborgarförslag från Sigvard
Lindström: Falu kommuns aktieägartillskott om 18
Mkr till Kopparstaden AB
27

§ 22

Yttrande över revisionsrapport angående
delårsrapport per 2006-08-31

28

§ 23

Yttrande över revisionsrapport angående granskning
av kommunens styrning av hälsoarbete
29

§ 24

Reviderat arkivreglemente för Falu Kommun

§ 25

Ändringar i bolagsordningar och ägardirektiv i de
helägda kommunala bolagen
32

§ 26

Överenskommelse för år 2007 om introduktion för
personer som har fått uppehållstillstånd
33

§ 27
§ 28

Justerandes signaturer

Information om pelletsanläggning i Bjursås

31

34

Ändring av sammanträdestid för allmänna utskottet
2006-12-19
35

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§1

Paragraf

§1

Sammanträdesdatum

2006-11-29

Ansökan om medel från incitamentsfonden från Norslunds fritidsgård via Kulturförvaltningen
Diarienummer KS 379/06

Ärendet
Norslunds fritidsgård ansöker via Kulturförvaltningen om 19 000 kronor
från Incitamentsfonden för genomförande av åtgärden ”Skapande av mötesplats för vuxna inom ramen för Norslundsprojektet. Syftet är att öka integrationen genom att skapa en mötesplats för vuxna och därmed i förlängningen
stävja problem i området.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) bedömer att ansökan faller inom den ram som kommunstyrelsen fastställt för bidrag från incitamentsfonden och föreslår därför att ansökan beviljas.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2001-08-21, § 168 bl. a. att inrätta ett incitamentsystem för skadeförebyggande arbete som innebär att under ett år startade projekt med denna inriktning kan tilldelas pengar ur interna försäkringsrörelsen, att antalet projekt som belönas kan vara högst tre samt att
den totala summan att fördela mellan projekten får vara högst 100.000 kr.
Beslutsunderlag
Ansökan från Norslunds fritidsgård, daterad 2006-09-26.
Projektbeskrivning avseende åtgärden ”Skapande av mötesplats för vuxna
inom ramen för Norslundsprojektet”, daterad 2006-09-25.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande daterat 200610-17.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att utifrån det av kommunstyrelsen inrättade incitamentssystemet lämna ett
bidrag om 19 000 kronor till Norslunds fritidsgård, för finansiering av
inköp av litteratur/tidningar på fem olika språk att användas inom ramen
för Norslundsprojektets satsning på att skapa mötesplats för vuxna samt
att ärendet återredovisas på allmänna utskottets sammanträde 2007-06-12.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

§1

Sammanträdesdatum

2006-11-29

Expeditioner
Kulturförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret),
BRÅ

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§2

Paragraf

§2

Sammanträdesdatum

2006-11-29

Information angående arbetet med ny styrmodell för Falu
kommun
Diarienummer KS 64/03

Ärendet
Kommundirektör Torkel Birgersson informerar om det pågående arbetet
med ny styrmodell för Falu kommun. Arbetet är just nu inne i en s.k. genomförandefas och berörda chefer har fått en grundläggande utbildning under 1,5 dagar.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2006-06-15, § 120 att fastställa ”Förnyad
styrmodell för Falu kommun” i enlighet med slutrapport version 8 och att
kommunstyrelsen har huvudansvaret för införandet. Det beslutades vidare
att nämnderna ska påbörja genomförandet av den förnyade styrmodellen
inom sina respektive områden och detta skall ske enligt de angivna tidplanerna.
Kommunstyrelsen beslutade 2006-06-05, § 120 att ge kommunstyrelseförvaltningen huvudansvaret för genomförandet av processen och att uppdra
till densamma att sätta samman en projektorganisation. Det beslutades vidare att Jonny Gahnshag, Dan Westerberg, Maria Wilje, Bo Jönsson och Bo
Andersson ska ingå i en politisk grupp i syfte att stödja införandet av den
nya styrmodellen.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet samt
att ärendet återredovisas på allmänna utskottets sammanträde 2007-02-14.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§3

Paragraf

§ 3 Fa

Sammanträdesdatum

2006-11-29

Falu kommuns framtida kostverksamhet - information
om genomförandeplanen för den nya organisationen
Diarienummer KS 149/05

Ärendet
Kommundirektör Torkel Birgersson informerar om det pågående arbetet. En
ny lägesrapport kommer att ske på allmänna utskottets sammanträde 200612-19.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2006-06-15 att fastställa ”Resonemangsförslag II” version 4.1 att gälla för Falu kommuns framtida kostverksamhet,
vidare uppdrogs till kommunstyrelsen, servicenämnden, skolnämnden och
socialnämnden att verkställa beslutet samt att de organisatoriska förändringarna skall vara genomförda senast 2007-01-01.
Kommunstyrelsen beslutade 2006-06-05 att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta en genomförandeplan för den nya organisationen
och redovisa den för kommunstyrelsens allmänna utskott senast i september
2006.
En lägesrapport lämnades vid allmänna utskottets sammanträde i september
och oktober 2006, varvid beslutades att ärendet skulle återredovisas till allmänna utskottets sammanträde den 17 oktober 2006.
Allmänna utskottet beslutade 2006-10-17 att ärendet skulle återredovisas till
allmänna utskottets sammanträde den 29 november 2006.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.
att återredovisa ärendet till allmänna utskottets sammanträde den 19 december 2006.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§4

Paragraf

Sammanträdesdatum

§4

2006-11-29

Information om Lokalförsörjningsplan/fastighetsplan
Diarienummer KS 835/06

Ärendet
Fastighetschefen Olle Wiking informerar om det pågående arbetet. Under
sammanträdet föreslås att den nuvarande administrativa styrgruppen ska
omvandlas till Lokalförsörjning för Falu kommun. Denna ska inte ges några
beslutsfunktioner utan ska endast bereda vissa ärenden innan behandling i
allmänna utskottet. En ny styrgrupp som ska bestående av politiker kommer
att väljas framöver.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att den administrativa styrgruppen ska omvandlas till Lokalförsörjning för
Falu kommun samt
att

i övrigt ta informationen till protokollet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§5

Paragraf

Sammanträdesdatum

§5

2006-11-29

Vägledningsdiskussion om extern uthyrning av kv Rådhuset 1 (Annexet)

Ärendet
Fastighetschefen Olle Wiking håller i en vägledningsdiskussion om extern
uthyrning av Rådhuset 1 (annexet). Det konstateras att om lokalerna på bottenvåningen ska omvandlas till affärslokaler kommer andra krav att ställas
bl. a. på belysning och dylikt. Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) ska fortsätta att söka externa intressenter som vill hyra lokalerna.
Frågan om var huvudentrén ska vara placerad diskuteras också.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att ta informationen till protokollet samt
att ärendet ska återredovisas på allmänna utskottets sammanträde
2007-03-14.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§6

Paragraf

Sammanträdesdatum

§6

2006-11-29

Information om eventuell försäljning av fastigheten Skyfallet 15, Ingarvet
Diarienummer KS 247/06

Ärendet
Fastighetschefen Olle Wiking och markchefen Karin Eliasson föredrar vilka
hänsynstagande som bör göras inför en eventuell försäljning av fastigheten
Skyfallet 15.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet beslutade 2006-03-14, § 28 att ge i uppdrag åt kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret och kommunfastigheter) att
utreda möjligheten till försäljning av hela eller delar av fastigheten samt att
återredovisa ärendet till allmänna utskottets sammanträde den 23 maj 2006.
Allmänna utskottet beslutade 2006-05-23, § 70 att ta vägledningsdiskussionen till protokollet samt att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att återrapportera ärendet till kommunstyrelsens allmänna
utskotts sammanträde den 29 november 2006.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att ta informationen till protokollet samt
att ärendet ska återredovisas på allmänna utskottets sammanträde
2007-03-14.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§7

Paragraf

Sammanträdesdatum

§7 B

2006-11-29

Begäran om uppdrag avseende om- och tillbyggnad av
nytt mottagningskök inom Hälsingbergs förskola
Diarienummer KS 766/06

Ärendet
Nuvarande kök inom förskolan är byggt som ett mottagningskök för 1-avd
deltidsförskolegrupp men används idag som mottagningskök för 2-avd inklusive personal. Köket uppfyller inte vissa arbetsmiljökrav och hanteringen
av livsmedel uppfyller inte Livsmedelsverkets krav.
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår kommunstyrelsen besluta att ge kommunfastigheter i uppdrag att teckna avtal med entreprenör för ombyggnad av mottagningskök inom Hälsingbergs förskola.
Fastighetschefen Olle Wiking föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) yttrande daterat 200611-15.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar i enlighet med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra till fastighetschefen att anta och teckna avtal med entreprenör
för rubricerad ombyggnad
att ombyggnaden genomförs under förutsättning att kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) och Skolnämnden kan finansiera ombyggnaden inom befintlig budget samt
att denna paragraf omedelbart justeras.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (Kommunfastigheter)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§8

Paragraf

Sammanträdesdatum

§8 B

2006-11-29

Begäran om uppdrag avseende om – och tillbyggnad av
produktionskök på Haralsbogymnasiet
Diarienummer KS 762/06

Ärendet
I nuvarande produktionskök på Haraldsbogymnasiet sker tillagning av varm
och kall mat till förskolor och skolor samt tillagning av specialkost till omsorgen. I produktionsköket sker även sedan 2003 tillagning av kall mat till
all äldreomsorg i Falu kommun. Kommunstyrelseförvaltningen (kommunservice) vill bereda möjlighet för en ökad medelsproduktionen i produktionsköket under såväl vardagar som under helger. Nuvarande utformning
av produktionsköket har stora brister, vilket bl. a. miljönämnden och arbetsmiljöinspektionen har anfört.
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår kommunstyrelsen besluta att ge kommunfastigheter i uppdrag att teckna avtal med entreprenör för ombyggnad av produktionskök på Haraldbogymnaiset.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) yttrande, med bilagor,
daterat 2006-11-17.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar i enlighet med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt fastighetschefen att anta och teckna avtal med entreprenörer
för rubricerad ombyggnad,
att ombyggnaden genomförs under förutsättning att kommunfastigheter
och kommunservice kan finansiera ombyggnaden inom ovanstående
ramar samt
att denna paragraf omedelbart justeras.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (Kommunfastigheter)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§9

Paragraf

Sammanträdesdatum

§9

2006-11-29

Upphandling ramavtal- konsult utredningar
Diarienummer KS 797/06

Ärendet
Näringslivskontoret har genomfört upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster. Upphandlingen har genomförts som förenklad upphandling enligt LOU och har annonserats i Anbudsjournalen och i databasen
www.ajour.se. Förfrågningsunderlag har utskickats till 35 företag och 16
företag har inkommit med anbud. Samtliga företag förutom en klarade de
obligatoriska kraven. Upphandlingen avser utredningar inom näringslivskontorets verksamhetsområden.
Utvärdering har genomförts utifrån viktning av uppställda kriterier som i
denna upphandling har varit pris (30%) och kvalitet (70%). Priset har uträknats utifrån ett beräknat årsbehov där lägsta pris erhållit 5 poäng och övriga
företag erhållit poäng relaterat till den procentuella skillnaden till lägsta pris.
Kvalitetskriteriet är fördelat på referenser/referensuppdrag (50%),
särskild kompetens/erfarenhet (40%) och organisation/bemanningssituation/
samarbetspartner (10%).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (näringslivskontoret) missiv daterat 200611-24.
Förfrågningsunderlag daterat 2006-09-18.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att inom området utredningar som ekonomiskt mest fördelaktiga anbudsgivare anta i första hand Track Partner AB och i andra hand anta Grufman
Reje Management AB med en avtalsperiod omfattande tiden
2007-01-0 -2008-12-31,
att ge näringslivskontoret i uppdrag att teckna avtal med antagna leverantörer samt
att paragrafen omedelbart justeras.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 10

Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 10

2006-11-29

Upphandling ramavtal- konsult projektledning
Diarienummer KS 796/06

Ärendet
Näringslivskontoret har genomfört upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster. Upphandlingen har genomförts som förenklad upphandling enligt LOU och har annonserats i Anbudsjournalen och i databasen
www.ajour.se. Förfrågningsunderlag har utskickats till 31 företag och 14
företag har inkommit med anbud. Samtliga företag klarade de obligatoriska
kraven. Upphandlingen avser projektledning inom näringslivskontorets
verksamhetsområden.
Uppdraget omfattar projektplanering, projektinitiering, projektekonomi och
projektgenomförande. Utvärdering har genomförts utifrån viktning av uppställda kriterier som i denna upphandling har varit pris (30%) och kvalitet
(70%). Priset har uträknats utifrån ett beräknat årsbehov där lägsta pris erhållit 5 poäng och övriga företag erhållit poäng relaterat till den procentuella
skillnaden till lägsta pris. Kvalitetskriteriet är fördelat på referenser/referensuppdrag (50%), särskild kompetens/erfarenhet (40%) och organisation/bemanningssituation/ samarbetspartner (10%).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (näringslivskontoret) missiv daterat 200611-24.
Förfrågningsunderlag daterat 2006-09-18.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att inom området projektledning som ekonomiskt mest fördelaktiga anbudsgivare anta i första hand Affärsbyrån Grundström & Engberg AB
och i andra hand anta Bangalore AB med en avtalsperiod omfattande tiden 2007-01-01-2008-12-31,
att ge näringslivskontoret i uppdrag att teckna avtal med antagna leverantörer samt
att paragrafen omedelbart justeras.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 11

Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 11

2006-11-29

Upphandling- ramavtal konsult affärsutveckling
Diarienummer KS 795/06

Ärendet
Näringslivskontoret har genomfört upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster. Upphandlingen har genomförts som förenklad upphandling enligt LOU och har annonserats i Anbudsjournalen och i databasen
www.ajour.se. Förfrågningsunderlag har utskickats till 27 företag och 12
företag har inkommit med anbud. Samtliga företag klarade de obligatoriska
kraven för att få deltaga i fortsatt handläggning för utvärderingsprocessen.
Upphandlingen avser affärsutveckling och etableringsfrämjande åtgärder
inom näringslivskontorets verksamhetsområden. Uppdraget omfattar bedöming och utveckling av affärsidéer, affärsplaner, marknadsbedömningar/marknadsundersökningar, företagsbesök och företagskontakter, lobbyverksamhet och PR-aktiviteter.
Utvärdering har genomförts utifrån viktning av uppställda kriterier som i
denna upphandling har varit pris (30%) och kvalitet (70%). Priset har uträknats utifrån ett beräknat årsbehov där lägsta pris erhållit 5 poäng och övriga
företag erhållit poäng relaterat till den procentuella skillnaden till lägsta pris.
Kvalitetskriteriet är fördelat på referenser/referensuppdrag (50%), särskild
kompetens/erfarenhet (40%) och organisation/bemanningssituation/ samarbetspartner (10%).
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att inom området affärsutveckling och etableringsfrämjande åtgärder som
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudsgivare anta i första hand Affärsbyrån Grundström & Engberg AB och i andra hand anta Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med en avtalsperiod omfattande tiden
2007-01-01 -2008-12-31,
att ge näringslivskontoret i uppdrag att teckna avtal med antagna leverantörer samt
att paragrafen omedelbart justeras.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

15 (35)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 12

Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 12

2006-11-29

Upphandling ramavtal- konsult journalistiskt arbete
Diarienummer KS 794/06

Ärendet
Näringslivskontoret har genomfört upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster. Upphandlingen har genomförts som förenklad upphandling enligt LOU och har annonserats i Anbudsjournalen och i databasen
www.ajour.se. Förfrågningsunderlag har utskickats till 40 företag och 9 företag har inkommit med anbud. Samtliga företag klarade de obligatoriska
kraven för att få deltaga i fortsatt handläggning för utvärderingsprocessen.
Upphandlingen avser Journalistiskt arbete. Uppdraget omfattar produktion
av artiklar och produktion av text för hemsidor.
Utvärdering har genomförts utifrån viktning av uppställda kriterier som i
denna upphandling har varit pris (30%) och kvalitet (70%). Priset har uträknats utifrån ett beräknat årsbehov där lägsta pris erhållit 5 poäng och övriga
företag erhållit poäng relaterat till den procentuella skillnaden till lägsta pris.
Kvalitetskriteriet är fördelat på referenser/referensuppdrag (50%), särskild
kompetens/erfarenhet (40%) och organisation/bemanningssituation/ samarbetspartner (10%).
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att inom området journalistiskt arbete som ekonomiskt mest fördelaktiga
anbudsgivare anta Reporter HUS Webbmedia i Falun AB med en avtalsperiod omfattande tiden 2007-01-01-2008-12-31,
att ge näringslivskontoret i uppdrag att teckna avtal med antagna leverantörer samt
att paragrafen omedelbart justeras.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 13

Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 13

2006-11-29

Upphandling- ramavtal konsult Marknadsföring och PR
Diarienummer 782/06

Ärendet
Näringslivskontoret har genomfört upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster. Upphandlingen har genomförts som förenklad upphandling enligt LOU, SFS 1992:1528 och har annonserats i Anbudsjournalen och i databasen www.ajour.se. Förfrågningsunderlag har utskickats till 43 företag
och 12 företag har inkommit med anbud. Samtliga företag klarade de obligatoriska kraven. Upphandlingen avser marknadsföring och PR. Uppdraget
omfattar utformning av annonser, broschyrer, webbsidor och annat marknadsföringsmaterial, upprättande av marknadsplaner, marknadsstrategier
och genomförande av olika insatser/uppdrag, grafisk formgivning m m. Utformning och grafisk formgivning sker inom ramen för Falu Kommuns grafiska profil.
Utvärdering har genomförts utifrån viktning av uppställda kriterier som i
denna upphandling har varit pris (30%) och kvalitet (70%). Priset har uträknats utifrån ett beräknat årsbehov där lägsta pris erhållit 5 poäng och övriga
företag erhållit poäng relaterat till den procentuella skillnaden till lägsta pris.
Kvalitetskriteriet är fördelat på referenser/referensuppdrag (50%), särskild
kompetens/erfarenhet (40%) och organisation/bemanningssituation/ samarbetspartner (10%).
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att inom området marknadsföring och PR som ekonomiskt mest fördelaktiga anbudsgivare anta i första hand företag Confetti Reklambyrå AB och i
andra hand anta Bangalore AB med en avtalsperiod omfattande tiden
2007-01-01- 2008-12-31,
att ge näringslivskontoret i uppdrag att teckna avtal med antagna leverantörer samt
att paragrafen omedelbart justeras.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 14

Paragraf

§ 14

Sammanträdesdatum

2006-11-29

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag avseende fastigheten Västanberg 3:11
Diarienummer KS 843/06

Ärendet
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit från Gunvor Margareta Holm avseende anpassning av hygienrum med bidétoalett.
Beslutsunderlag
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, med bilaga, daterad 2006-06-22.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) yttrande daterat
2006-11-13.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att med hänvisning till 6 § lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag
m.m avslå ansökan avseende anpassning av hygienrum med bidétoalett.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) för delgivning till
sökanden med besvärshänvisning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 15

Paragraf

§ 15

Sammanträdesdatum

2006-11-29

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag avseende fastigheten Mårtsbo 7:44
Diarienummer KS 844/06

Ärendet
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit från Erik Gunnar Liss
Eriksson avseende utförande av trallgolv på balkong.
Beslutsunderlag
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, med bilaga, daterad 2006-05-11.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) yttrande daterat
2006-11-14.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att med hänvisning till 6 § lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag
m.m avslå ansökan avseende utförande av trallgolv på balkong.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) för delgivning till
sökanden med besvärshänvisning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 16

Paragraf

§ 16

Sammanträdesdatum

2006-11-29

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag avseende fastigheten Borgärdet 33:6
Diarienummer KS 842/06

Ärendet
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit från Eila Piispanen
avseende installation av trapphiss till källarplanet.
Tidigare behandling
Sökanden har tidigare erhållit bostadsanpassningsbidrag från Falu kommun,
för annan fastighet.
Beslutsunderlag
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, med bilaga, daterad 2006-08-16.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) yttrande daterat
2006-11-13.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att med hänvisning till 6 § lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag
m.m avslå ansökan avseende installation av trapphiss till källarplanet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) för delgivning till
sökanden med besvärshänvisning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 17

Paragraf

§ 17 Y

Sammanträdesdatum

2006-11-29

Yttrande angående överklagande av beslut om bostadsanpassningsbidrag avseende fastigheten
Sturen 7
Diarienummer KS 567/06

Ärendet
Allmänna utskottets beslut 2006-08-15, § 9, innebärande avslag på ansökan
om bostadsanpassning, har överklagats till Länsrätten. Ansökan avser bostadsanpassningsbidrag för installation av trapphiss, tröskelborttagning,
samt installation av taklyft mellan badrum och sovrum.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) lämnar 2006-11-14
förslag till yttrande.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet beslutade 2006-08-15, § 91 att med hänvisning till § 9 i
lagen om bostadsanpassningsbidrag och punkt 9.3 och 9.4 i Boverkets
handbok om bostadsanpassningsbidrag - avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag (BAB 212.06) avseende installation av trapphiss.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) yttrande 2006-1114.
Lise Lotte Staafs överklagande, med bilaga, daterat 2006-09-21.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att som yttrande till Länsrätten i mål 2599-06, inge yttrande daterat 200611-14 samt
att paragrafen omedelbart justeras.

Expeditioner
Länsrätten, inkl. yttrande daterat 2006-11-14.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 18

Paragraf

§ 18

Sammanträdesdatum

2006-11-29

Förslag om huvudmannaskapet för Slättaanläggningen
Diarienummer KST 125/04

Ärendet
Den 1 januari 2005 slogs den gamla kulturförvaltningen samman med dåvarande Fritid Faluns ungdomsverksamheter, fritidsgårdar och fritidsverksamheter för äldre och andra grupper. Både föreningsverksamhet och anläggningar gick samman med dåvarande Gatu & Park och bildade Trafik & Fritid. Slättanläggningarna som tidigare tillhörde Fritid Falun bestod av både
en fritidsverksamhet och anläggningar i form av sporthall och bad för allmänheten och Slättaskolan.
I Kommunstyrelseförvaltningens (IT-/organisationskontoret) skrivelse
2006-08-14 föreslås hur Slättanläggningarna skall organiseras och styras.
Allmänna utskottet beslutade 2006-08-15 att remittera organisationsskrivelsen till Trafik och fritidsnämnden och till Kulturnämnden för yttrande. Kulturnämnden föreslår att slättanläggningarna överförs till Trafik- och fritidsnämnden. Trafik- och fritidsnämnden föreslår däremot att frågan bör utredas
vidare.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige fastställde 2004-12-17 en ny nämnd- och förvaltningsorganisation för Falu kommun. Kommunfullmäktige beslutade vidare att
medge kommunstyrelsen rätt att utifrån klara motiv göra eventuella nödvändiga, av icke-principiell karaktär, justeringar av organisatoriska avgränsningar och tidsplaner.
Allmänna utskottet beslutade 2006-08-15, § 108 att remittera Kommunstyrelseförvaltningens (IT/organisationskontoret) skrivelse 2006-08-14 till Trafik- och fritidsnämnden och till Kulturnämnden för yttrande inför allmänna
utskottets sammanträde den 17 oktober 2006.
Trafik- och fritidsnämnden föreslår 2006-10-18, § 120 att kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med Trafik- och fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen får i uppdrag att utreda alternativa driftsformer för verksamheten inom Slättaanläggningen samt att därefter ta ställning till vilken huvudman som slättanläggningen skall tillhöra.
Kulturnämnden beslutade 2006-10-26, § 85 att anta förvaltningens förslag
2006-10-18 till yttrande över rapporten om Slättaanläggningarnas organisation som sitt eget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (IT/organisationskontoret) skrivelse, daterad
2006-08-14.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

22 (35)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 18

2006-11-29

Trafik- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll daterat 2006-10-18, §
120/ förvaltningens missiv, daterat 2006-10-14.
Kulturnämndens sammanträdesprotokoll daterat 2006-10-26, § 85/ förvaltningens missiv daterat 2006-10-18.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar i enlighet med beslutsrutan nedan.
Barbro Ödlund yrkar att begreppet alternativa driftsformer ska ersättas av
intraprenad verksamhet.
Beslutsgång
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande proposition på
sitt eget yrkande mot Barbro Ödlunds förslag enligt ovan och finner att allmänna utskottet beslutar i enlighet med sitt eget förslag.
Votering begärs.
Ordföranden föreslår följande voteringsproposition som allmänna utskottet
godkänner: Den som bifaller ordförandens yrkande enligt ovan röstar ja, den
det ej vill röstar nej. Vinner nej beslutar allmänna utskottet i enlighet med
Barbro Ödlunds yrkande enligt ovan.
Vid voteringen avges 4 ja-röster och 3 nej-röster enligt nedan:
Ja: Dan Westerberg (c), Håkan Nohrén (kd), Bo Jönsson (m) och Kerstin
Söderbaum Fletcher (fp).
Nej: Barbro Ödlund (s), Roza Güclü (s) och Margareta Källberg (s).
Beslut
Allmänna utskottet föreslår således kommunstyrelsen besluta att
att Trafik- och fritidsnämnden ska vara huvudman för Slättaanläggningen
from 2007-01-01.
Allmänna utskottet beslutar således för egen del
att kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med Trafik- och fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen får i uppdrag att utreda alternativa
driftsformer för verksamheten inom Slättaanläggningen samt
att ärendet återredovisas till allmänna utskottets sammanträde den 19 april
2007.

Expeditioner
Trafik- och fritidsnämnden, Kulturnämnden, Kommunstyrelsen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 19

Paragraf

§ 19

Sammanträdesdatum

2006-11-29

Yttrande över motion från Maria Wilje (fap) och Ulf
Elgemyr (fap): Föreningsbidrag
Diarienummer KS 216/06

Ärendet
Kommunfullmäktigeledamöterna Maria Wilje (fap) och Ulf Elgemyr (fap)
föreslår i en motion daterad 2006-02-10 att en översyn görs av föreningsbidragen inom kommunen. Föreningsbidraget hanteras idag av Trafik- och
fritidnämnden samt Kulturnämnden, men även de helägda kommunala bolagen stöder föreningar ekonomiskt. Motionärerna vill att en utredning görs så
att bestämmelserna kan samordnas för alla nämnder och kommunala bolag.
Vidare vill de ha en rationellare administration av lokalbidragen och att en
utredning görs av hur stora bidrag som lämnats från kommunkoncernen till
barn- och ungdomsverksamhet, vuxnas verksamhet samt elitidrott under år
2005.
Kommunstyrelseförvaltningen, trafik- och fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen konstaterar i ett samordnat yttrande 2006-10-05 att en uppdelning enligt motionärernas önskemål svårligen kan låta sig göras och föreslår
att motionen ska avslås. Trafik- och fritidsnämnden och Kulturnämnden har
ställt sig bakom det samordnade yttrandet.
Tidigare behandling
Trafik- och fritidsnämnden beslutade 2006-10-18 att med hänvisning till vad
som redovisats i det samordnade yttrandet daterat 2006-10-05, avslå motionen.
Kulturnämnden beslutade 2006-11-16 att anta den gemensamma tjänsteskrivelsen från kommunstyrelseförvaltningen, trafik- och fritidsförvaltningen
samt kulturförvaltningen som sitt svar på remissen.
Beslutsunderlag
Maria Wilje (fap) och Ulf Elgemyr (fap) motion daterad 2006-02-10.
Trafik- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2006-10-18, § 114.
Kulturnämndens sammanträdesprotokoll 2006-11-16, § 105/ förvaltningens
förslag daterat 2006-11-07.
Samordnat yttrande från Kommunstyrelseförvaltningen, Trafik- och fritidsförvaltningen och Kulturförvaltningen, daterat 2006-10-05.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar i enlighet med beslutsrutan nedan.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

§ 19

Sammanträdesdatum

2006-11-29

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till vad som sägs i det samordnade yttrandet, daterat
2006-10-05, anse motionen besvarad.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 20

Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 20 Y

2006-11-29

Yttrande över medborgarförslag från Evert Olsson: Kontroll av kommunens förtroendemannaregister
Diarienummer KS 549/06

Ärendet
Kommunmedborgaren Evert Olsson föreslår i ett medborgarförslag daterat
2006-07-01 att kommunfullmäktige beslutar att kommunens förtroendemannaregister skall skötas så att rätt informationsspridning ges. Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) anger i ett yttrande att kommunens förtroendemannaregister är ett databaserat register som återfinns på kommunens hemsida. I registret återfinns uppgifter på förtroendevalda under de två
senaste mandatperioderna. Registret är uppdelat på två typer av uppgifter,
dels uppgifter som syns externt, dels uppgifter som endast ett fåtal personer
har behörighet att se och uppdatera.
Beslutsunderlag
Evert Olssons medborgarförslag daterat 2006-07-01.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliets) yttrande, daterat 2006-0926.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar i enlighet med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse, daterad
2006-09-26, anse medborgarförslaget besvarat.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 21

Paragraf

§ 21 Y

Sammanträdesdatum

2006-11-29

Yttrande över medborgarförslag från Sigvard Lindström:
Falu kommuns aktieägartillskott om 18 Mkr till Kopparstaden AB
Diarienummer KS 673/06

Ärendet
Kommunmedborgaren Sigvard Lindström föreslår i ett medborgarförslag
daterat 2006-09-08 att Kommunfullmäktige beslutar att aktieägartillskottet
till Kopparstaden AB ska återgå till att vara villkorat varigenom återbetalningstiden förkortas. Målsättningen bör bli en amorteringstid om högst 10
år. Med hänvisning till kommunens balanserade underskott är åtgärden
önskvärd.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) anger i ett yttrande
2006-11-14 att Kopparstadens ställning som allmännyttigt bostadsaktiebolag kan komma i farozonen om kommunen tar ut en större utdelning än tillåtet, dvs. delar ut mer än aktuell statslåneränta med tillägg av en procentenhet, applicerat på inbetalt aktiekapital. Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) anser mot bakgrund av sitt yttrande att medborgarförslaget
ska avslås.
Beslutsunderlag
Sigvard Lindströms medborgarförslag daterat 2006-09-08, med bilagor.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande daterat 200611-14.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar i enlighet med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå Sigvard Lindströms medborgarförslag rörande kommunens aktieägartillskott om 18 mkr till Kopparstaden AB.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 22

Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 22

2006-11-29

Yttrande över revisionsrapport angående delårsrapport
per 2006-08-31
Diarienummer KS 14/06

Ärendet
KPMG föreslår i sin granskningsrapport följande förslag till utveckling av
delårsrapporten;
1. En rapport skapas i lönesystemet som vid en given tidpunkt kan utgöra
underlag för bokföring av samtliga större löneskulder och periodiseringar i
samband med delårsbokslut.
2. Delårsrapportens avsnitt om målavstämning kompletteras med verksamhetsmål även för andra nämnder än socialnämnden och skolnämnden.
3. De mål som redovisas och följs upp bör vara mätbara för den period som
delårsrapporten avser.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) har i yttrandet daterat
2006-11-14 lämnat synpunkter i anslutning till revisorernas förslag.
Beslutsunderlag
Kommunrevisorernas granskning av delårsrapport 2006-08-31, daterad
2006-09-29
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande, daterat 200611-14.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar i enlighet med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att kommunstyrelseförvaltningens yttrande daterat 2006-11-14, skall utgöra
kommunens svar på revisorernas granskning över delårsrapport per
2006-08-31.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 23

Paragraf

§ 23 Y

Sammanträdesdatum

2006-11-29

Yttrande över revisionsrapport angående granskning av
kommunens styrning av hälsoarbete
Diarienummer KS 730/06

Ärendet
På uppdrag av Falu kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av kommunens hälsoarbete. Syftet med granskningen har varit att
övergripande bedöma om kommunen bedriver ett ändamålsenligt hälsoarbete så att avsedd effekt uppnås. En fördjupad granskning har skett av omvårdnads- samt skolförvaltningen.
Ärendet har remitterats till utvecklingsledaren för tillväxtprogrammet och
kommunstyrelseförvaltningen (miljökontoret och personalkontoret). I ärendet har även synpunkter inhämtats från skolförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen genom rehabnätverket. Personalkontoret lämnar i ett samordnat yttrande daterat 2006-11-15 vissa synpunkter i anslutning till den
granskning som revisorerna har gjort.
Pesonalchefen Inger Klangebo lämnar kompletterande information i ärendet.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport angående Granskning av kommunens styrning av hälsoarbetet, daterad 2006-09-29.
Samordnat yttrande från Kommunstyrelseförvaltningen( personalkontoret)
daterat 2006-11-15.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar i enlighet med beslutsrutan nedan.
Barbro Ödlund yrkar att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att
komplettera yttrandet daterat 2006-11-14, med en beskrivning av ledarskapets betydelse för en god arbetshälsa. Skrivningen ska innefatta ett gott ledarskap, ökat självstyre och snabbare rehablitering, samt förslag på åtgärder
för att uppnå detta.
Beslutsgång
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande proposition på
sitt eget yrkande mot Barbro Ödlunds förslag enligt ovan och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget förslag.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 23 Y

2006-11-29

Beslut
Allmänna utskottet föreslår således kommunstyrelsen besluta
att kommunstyrelseförvaltningens yttrande daterat 2006-11-15, skall utgöra
kommunens svar på revisorernas granskning angående kommunens
styrning av hälsoarbete.
Allmänna utskottet beslutar således för egen del
att representanter från skolnämnden och socialnämnden ges i uppdrag att
under allmänna utskottets sammanträde 2006-12-19 redovisa hur förvaltningarna kommer att följa upp resultatet av revisorernas granskningsrapport samt redogöra för vilka eventuella åtgärder som kommer
att vidtas med anledning av granskningsrapporten samt
att personalchefen ges i uppdrag att under allmänna utskottets sammanträde 2006-12-19 lämna en redogörelse, i enlighet med Barbro Ödlunds
yrkande enligt ovan.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret), Skolnämnden och Socialnämnden.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 24

2006-11-29

§ 24 Reviderat arkivreglemente för Falu Kommun
Diarienummer KS 832/06

Ärendet
Nuvarande arkivreglemente antogs av kommunfullmäktige den 29 maj
1978. Sedan dess har en ny arkivlag trätt i kraft 1991 och from 1995 gäller
arkivlagens bestämmelser även för bolag och stiftelser där kommunen utöver ett rättsligt bestämmande inflytande. Kommunstyrelseförvaltningen
(kommunarkivet) påpekar att om bestämmelserna i arkivreglementet ska
gälla för de kommunala bolagen måste detta anges i bolagsordning, ägardirektiv eller stadgar.
I förslaget till nytt arkivreglemente har omarbetningar gjorts på så sätt att
även de kommunala bolagen omfattas. Kommunstyrelseförvaltningen
(kommunarkivet) lämnar förslag till reviderat arkivreglemente utifrån Riksarkivets allmänna råd om arkivreglemente för kommuner (RA-FS1995:3).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) missiv, daterat 2006-10-16.
Förslag till nytt arkivreglemente, daterat 2006-10-16.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar i enlighet med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat förslag till arkivreglemente, daterat 2006-10-16.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 25

Paragraf

§ 25

Sammanträdesdatum

2006-11-29

Ändringar i bolagsordningar och ägardirektiv i de helägda kommunala bolagen
Diarienummer KS 845/06

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) lämnar förslag till revideringar i bolagsordningar och ägardirektiv för Falu kommuns Förvaltning AB,
Kopparstaden AB, Falu Energi & Vatten AB, Falu Elnät AB och Falu
Stadshus Aktiebolag AB. Anledningen till dessa revideringar är att en ny
aktiebolagslag har trätt i kraft 2006-01-01 och att fullmäktige i november
beslutat att det enbart ska finnas två lekmannarevisorer i de kommunala
bolagen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därtill ändringar, vad avser
Kommunstyrelsens insyn i de kommunala bolagen. Bolagsordningarna och
ägardirektivern har också anpassats till den bolagsfusion som kommunfullmäktige tog beslut om 2006-04-06.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) missiv daterat 2006-11-20.
Förslag till ändring i bolagsordning/ Förslag till ändring i ägardirektiv för
Falu kommuns Förvaltning AB, daterade 2006-11-20.
Förslag till ändring i bolagsordning/ Förslag till ändring i ägardirektiv för
Kopparstaden AB, daterade 2006-11-20.
Förslag till ändring i bolagsordning/ Förslag till ändring i ägardirektiv för
Falu Energi & Vatten AB, daterade 2006-11-20.
Förslag till ändring i bolagsordning/ Förslag till ändring i ägardirektiv för
Falu Elnät AB, daterade 2006-11-20.
Förslag till ändring i bolagsordning/ Förslag till ändring i ägardirektiv för
Falu Stadshus Aktiebolag AB, daterade 2006-11-20.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar i enlighet med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa bolagsordningar och ägardirektiv för Falu kommuns Förvaltning AB, Kopparstaden AB, Falu Energi & Vatten AB, Falu Elnät AB
och Falu Stadshus Aktiebolag AB daterade 2006-11-20.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 26

Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 26

2006-11-29

Överenskommelse för år 2007 om introduktion för personer som har fått uppehållstillstånd
Diarienummer KS 789/06

Ärendet
Integrationsverket har gjort en sammanställning över landets kommuner och
lämnat förslag på mottagande av antal flyktingar, baserat på folkmängd,
tidigare mottagning, etc. Falu kommun har fått en förfrågan om 143 introduktionsplatser för personer som har fått uppehållstillstånd för år 2007.
Kommuner som träffar överenskommelse om ökat flyktingmottagande under år 2006 kan få statlig ersättning för extraordinära kostnader. Under 2006
har hittills 104 flyktingar anlänt till kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
föreslår 2006-11-16 att kommunstyrelsen ska träffa en överenskommelse
med Integrationsverket om mottagandet av 143 personer 2007.
Integrationshandläggaren Frida Azad föredrar ärendet.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2006-02-21, § 45 att träffa en tillfällig överenskommelse för 2006 med Integrationsverket på ytterligare 50 flyktingar i
enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag 2006-02-15.
Kommunstyrelsen beslutade 2006-08-29, § 166 att träffa en tillfällig överensskomelse för år 2006 med Integrationsverket om mottagning av ytterligare 25 flyktingar utöver tidigare beslutade 140 stycken.
Beslutsunderlag
Prognosbrev inför 2007 från Integrationsverket, daterat 2006-10-27.
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
yttrande, daterat 2006-11-16.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar i enlighet med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att träffa en överenskommelse med Integrationsverket om mottagande av
143 personer 2007.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
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Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 27

2006-11-29

Information om pelletsanläggning i Bjursås

Ärendet
Fastighetschefen Olle Wiking redogör för pågående verksamhet vid pelletsanläggning i Bjursås.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att ta informationen till protokollet..

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 28

Paragraf

§ 28

Sammanträdesdatum

2006-11-29

Ändring av sammanträdestid för allmänna utskottet
2006-12-19

Ärendet
Ordförande Dan Westerberg tar upp frågan om eventuell ändring av sammanträdestid för allmänna utskottet 2006-12-19, men anledning av den stora
mängden ärenden.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att allmänna utskottets sammanträde den 19 december 2006 blir ett heldagssammanträde med mötestid från klockan 08.30.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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