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Sammanträdesdatum

§ 160

2007-11-14

§ 160 Återredovisning av antalet anställda och personalnyckeltal
Diarienummer KS 267/07

Ärendet/tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2003-11-18, § 257 bl. a. att införa ett generellt
anställningsstopp tills vidare för kommunstyrelsens förvaltningar, att beslutanderätten i fråga om undantag från anställningsstoppet delegeras till kommunstyrelsens allmänna utskott genom dess förhandlingsdelegation, vidare
beslutades att personalens storlek inom kommunstyrelsens förvaltningar
skall återredovisas till kommunstyrelsen fyra gånger per år, med början
2003-12-31.
Allmänna utskottet beslutade 2006-05-23, § 65 bl. a. att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att redovisa ärendet med utgångspunkt från 2006 skriftligt inklusive rehabiliteringsåtgärder och jämförelsetal
till allmänna utskottets sammanträde i februari 2007.
Allmänna utskottet informerades om ärendet 2007-02-14 § 14 och beslutade
att ärendet återredovisas på allmänna utskottets sammanträde 2007-10-17.
Personalchef Inger Klangebo ger muntlig information om ärendet.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ärendet återredovisas på allmänna utskottets sammanträde 2008-03-20
samt
att ta informationen till protokollet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Paragraf

§ 161

Sammanträdesdatum

2007-11-14

§ 161 Vägledningsdiskussion kring upplåtelser och driftformer mm för kulturfastigheter
Diarienummer KS 837/07

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) arbetar löpande för att
optimera formerna för den löpande driften och förvaltningen av fastigheter
som ligger inom kontorets ansvarsområde liksom att se över och föreslå
förändringar i fastighetsbeståndet. Som vägledning för det pågående arbetet
med att uppdatera planerna för förändringar är det värdefullt med den politiska ledningens synpunkter och direktiv för inriktningen för det fortsatta
arbetet.
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår kommunstyrelsens allmänna utskott besluta:
att ge kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) i uppdrag att se
över drifts- och förvaltningsformer utifrån dagens diskussion, samt
att ge kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) i uppdrag att ta
fram en strategisk plan för hur fastighetsbeståndet kan optimeras.
Fastighetschef Olle Wiking föredrar ärendet.
Tidigare behandling
Fastigheter som är aktuella för försäljning har hanterats i kommunstyrelsens
utvecklingsutskott.
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) har under de senaste
åren vid ett flertal tillfällen tagit upp frågeställningar/ vägledningsdiskussioner kring fastigheterna som ligger utanför kommunstyrelseförvaltningen
(kommunfastigheter) primära uppdrag att vara lokalförsörjare för kommunal
primärverksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) skrivelse daterad
2007-11-02, inklusive bilaga Utdrag ur hyressystemet för kulturfastigheter
m.fl.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ge kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) i uppdrag att
tillsammans med kulturförvaltningen se över ägande- drifts- och förvaltningsformer för kulturfastigheter utifrån dagens diskussion, samt
att ärendet återredovisas till allmänna utskottets sammanträde 2008-02-20.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

§ 161

2007-11-14

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)
Kulturförvaltningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 162

2007-11-14

§ 162 Information om genomförande av ny styrmodell
Diarienummer KST 64/03

Ärendet
Kommundirektör Torkel Birgersson, ekonomichef Jan Malmberg och
IT/Organisationschef Jan E Fors ger en lägesbeskrivning om var kommunen
befinner sig i genomförandefasen, vilka utbildningar som har hållits och
tidplanen för kommande utbildningar, hur kommunstyrelseförvaltningen
jobbar med informationen ut till förvaltningarna om nya styrmodellen m.fl.
frågor.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade för egen del 2006-06-05 § 120 att ge kommunstyrelseförvaltningen huvudansvaret för genomförandet av processen, att
uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att sätta samman en projektorganisation för tillämpliga delar av genomförandet av den förnyade styrmodellen
samt att utse Jonny Gahnshag, Dan Westerberg, Maria Wilje, Bo Jönsson
och Bo Andersson att ingå i en politisk grupp för att stödja vid införande av
den nya styrmodellen.
Kommunfullmäktige beslutade 2006-06-15, § 97 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, samt att detta skall ske enligt de angivna
tidplanerna.
Allmänna utskottet beslutade 2007-06-12 § 84 att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att återredovisa ärendet till allmänna utskottets sammanträde 2007-10-17.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)
Kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret)
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

§ 163

2007-11-14

§ 163 Sammanställning av redovisningen av bisysslor inom
Falu Kommun 2007
Diarienummer KS 768/07

Ärendet
Årlig redovisning av bisysslor inom Falu kommun har genomförts inom
kommunens verksamheter. Kommundirektören anmäler att motsvarande
redovisning gjorts för förvaltnings och kommunstyrelsecheferna.
Personalchef Inger Klangebo föredrar ärendet.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen har sen tidigare ett beslut om att man årligen ska ha en
återrapport av att rutinen angående bisysslor bland de anställda i Falu kommun hålls aktuell. Denna återrapportering rekommenderas att personalkontoret ansvarar för och att den sker i november månad.
I år har också personalkontoret fått i uppdrag att se över riktlinjerna för bedömning av bisysslor och detta ärende var uppe till behandling 2007-09-25
§ 121 då nya riktlinjer antogs. Dessa riktlinjer har legat till grund för årets
redovisning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse daterad
2007-10-31.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.
Protokollsanteckning
Hädanefter behandlar förhandlingsdelegationen redovisningen av bisysslor.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum
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§ 164 Nya samverkansformer för Svenska för invandrare, Sfi
Diarienummer KS 605/07

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
fick 2007-08-15 i uppdrag att, i samråd med skolförvaltningen, fortsätta
arbetet med att hitta nya samverkansformer för Sfi. Med de nya s.k. instegsjobben och arbetsplatsförlagda yrkesutbildningar, enligt den modell som
arbetats fram inom Yrkesspåret, ökar förutsättningarna för att få ett arbete
väsentligt.
Instegsjobben ska kombineras med Sfi-studier och det kan bli nödvändigt att
delta i undervisning på andra tider än de som nu förekommer, t ex kvällar
och helger, det kan även bli aktuellt att undervisningen sker direkt på arbetsplatsen eller i lokaler i andra kommundelar än Falu centralort. Olika
yrken kräver olika språkkunskaper och utbildningen i svenska språket bör
därför kunna varieras beroende på individens behov och önskemål.
Undervisningen av svenska för invandrare bör differentieras i högre grad än
vad som nu sker, när, hur och var lärandet bäst sker är individuellt.
Insatser som syftar till en bra integration för flyktingar ska utvärderas och
ständigt förbättras.
Tidigare behandling
Vid sammanträdet med kommunstyrelsens allmänna utskott 2007-08-15 §
99 fördes en vägledningsdiskussion om hur Sfi kan utvecklas för att bättre
stämma överens med dagens behov, samt att ärendet skulle återredovisas på
allmänna utskottets sammanträde 2007-11-14.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
tjänsteskrivelse daterad 2007-10-30.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 165

2007-11-14

§ 165 Prövning av Kristina Harsbos anställningsavtal
Ärendet
Kristina Harsbos förordnande som miljöchef går ut 2008-03-01. Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutade att rekommendera att Kristina
Harsbos förordnande förlängs med fyra år från 2008-03-01.
Kommundirektör Torkel Birgersson föredrar ärendet.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutade 2007-10-15 § 82 att
rekommendera Centrala samverkansgruppen att Kristina Harsbos förordnande förlängs med fyra år från 2008-03-01.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med Dan Westerbergs förslag
att Kristina Harsbos förordnande som miljöchef förlängs med fyra år
fr o m 2008-03-01 t o m 2012-02-29.

Expeditioner
Kristina Harsbo

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum
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§ 166 Beslut om eventuell nedläggning av Norslundsskolan
Diarienummer KS 826/07

Ärendet/tidigare behandling
Skolnämnden beslutade 2007-10-25, § 103, att föreslå kommunfullmäktige
avveckla Norslundsskolan från höstterminen 2008.
Om en kommunal skola skall avvecklas skall beslut om detta fattas av
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har i detta sammanhang en beredande uppgift där olika frågeställningar skall belysas så att kommunfullmäktige har ett så bra beslutsunderlag som möjligt.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att det ges
ett uppdrag till förvaltningen att utreda de samhälleliga konsekvenserna av
en avveckling av Norslundsskolan.
Beslut om ajournering av sammanträdet
Allmänna utskottet beslutar
att ärendet ajourneras.
Sedan sammanträdet återupptagits fortsätter överläggningarna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse daterad 2007-11-04.
Skolnämndens beslut 2007-10-25 § 103/skolförvaltningens yttrande daterat
2007-10-10.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar att det ges ett uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen med kommundirektören som samordnare att utreda de samhälleliga konsekvenserna av en avveckling av Norslundsskolan, samt att
ärendet ska redovisas vid kommunstyrelsens extra sammanträde 2007-1211.
Med anledning av uppkommen diskussion om utredningens uppdrag föreslår Dan Westerberg vidare att nedanstående protokollsanteckning görs.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att ge ett uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen med kommundirektören som samordnare att utreda de samhälleliga konsekvenserna av en
avveckling av Norslundsskolan, samt

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

3 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
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att ärendet ska redovisas vid kommunstyrelsens extra sammanträde 200712-11.
Protokollsanteckning
Uppdraget innebär ingen begränsning för hur utredningens förslag utformas.

Expeditioner
Skolnämnden
Skolförvaltningen
Kommundirektören
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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2007-11-14

§ 167 Försäljning av före detta elevbostäder vid Haraldsbogymnasiet (del av Hälsinggården 3:1 och del av Haraldsbo 9:26)
Diarienummer SBK 119/04

Ärendet
De fem före detta elevhemmen vid Haraldsbogymnasiet har till större delen
stått tomma sedan slutet av 80-talet. Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) har önskat att byggnaderna säljs i enlighet med principen att
byggnader som inte behövs för kommunens verksamhet skall avyttras.
Enligt förslag till köpekontrakt säljs de fem byggnaderna med tillhörande
markområde om ca 15 000 m2 till Dalabostäder AB och Gläntan Förvaltning
AB för en köpeskilling om 3,1 mkr.
Köparnas tillträde skall ske när ny detaljplan och fastighetsbildning vunnit
laga kraft vilket beräknas ske sommaren 2008. Enligt köpekontraktet skall
kommunen hyra lokaler för bl.a. den förskola som finns i en av byggnaderna.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna köpekontrakt med Dalabostäder AB och
Gläntan Förvaltning AB avseende före detta elevbostäder vid Haraldsbogymnasiet (del av Hälsinggården 3:1 och del av Haraldsbo 9:26).
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 23 maj 2007 § 66, att
uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) att upprätta förslag till detaljplan för före detta Haraldsbo elevhem i syfte att möjliggöra en försäljning och omvandling till permanentbostäder.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
daterad 2007-10-26, inklusive bilaga 1 och 2.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar att kommunfullmäktige ska föreslås besluta att godkänna köpekontrakt med Dalabostäder AB och Gläntan Förvaltning AB avseende före detta elevbostäder vid Haraldsbogymnasiet (del av
Hälsinggården 3:1 och del av Haraldsbo 9:26).
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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att godkänna köpekontrakt med Dalabostäder AB och Gläntan Förvaltning
AB avseende före detta elevbostäder vid Haraldsbogymnasiet (del av
Hälsinggården 3:1 och del av Haraldsbo 9:26).

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 168

2007-11-14

Upphandling av alternativa driftsformer avseende boende och daglig verksamhet enligt LSS
Diarienummer KS 802/07

Ärendet/tidigare behandling
Ärendet gäller ett förslag från nuvarande borgliga majoritetspartier i Falu
kommun om att kommunen upphandlar alternativa driftsformer för daglig
verksamhet och boende enligt LSS i Falu kommun.
Socialnämnden beslutade 2007-10-10 § 192 att föreslå kommunfullmäktige
att ge socialnämnden i uppdrag att upphandla delar av boende och daglig
verksamhet LSS. Socialnämnden för egen del beslutade att ge socialförvaltningen i uppdrag att starta upphandlingsprocessen inom boende och daglig
verksamhet LSS i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut.
Socialnämnden beslutade 2007-02-07 § 29 att uppdra till socialförvaltningen att påbörja en upphandling av utförare inom boende och daglig verksamhet.
Socialnämndens ordförande Lilian Eriksson och socialchef Ingalill Franck
föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2007-10-10 § 192/socialnämndens ordförandes skrivelse daterad 2007-09-28.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar att kommunfullmäktige ska föreslås besluta att ge socialnämnden i uppdrag att upphandla delar av boende och daglig verksamhet LSS.
Barbro Ödlund yrkar avslag på ordförandes förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande gentemot Barbro Ödlunds avslagsyrkande och finner att allmänna utskottet beslutar i enlighet
med sitt eget förslag.
Votering begärs
Ordförande ställer följande voteringsproposition; de som bifaller sitt eget
yrkande röstar ja, de som bifaller Barbro Ödlunds avslagsyrkande röstar nej.
Ja; Dan Westerberg (c), Håkan Nohrén (kd), Bo Jönsson (m), Kerstin Söderbaum Fletcher (fp).
Nej; Barbro Ödlund (s), Roza Güclü Hedin (s), och Margareta Källgren (s).

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Beslut
Allmänna utskottet föreslår således kommunfullmäktige besluta
att ge socialnämnden i uppdrag att upphandla delar av boende och daglig
verksamhet LSS.
Reservation
Barbro Ödlund (s), Roza Güclü Hedin (s) och Margareta Källgren (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

3 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 169

2007-11-14

§ 169 Svar på revisionsrapport: "Granskning av förutsättningar för ledarskap"
Diarienummer KS 547/05

Ärendet
På uppdrag av Falu kommuns revisorer har KPMG genomfört en uppföljningsgranskning av en tidigare revisionsgranskning angående förutsättningar för ledarskap i kommunens verksamheter.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ska anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar som sitt eget.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen har 2005-10-25, § 222, lämnat svar på den ursprungliga
rapporten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2007-11-01.
Kommunrevisionens skrivelse daterad 2007-09-12 inklusive KPMG:s rapport daterad 2007-09-04.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar att kommunstyrelsen ska föreslås besluta
att kommunstyrelseförvaltningens (kommundirektören och personalkontoret) yttrande daterat 2007-11-01 ska utgöra kommunens svar på revisionernas granskning av förutsättningarna för ledarskap i Falu kommun.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att kommunstyrelseförvaltningens (kommundirektören och personalkontoret) yttrande daterat 2007-11-01 ska utgöra kommunens svar på revisionernas granskning av förutsättningarna för ledarskap i Falu kommun daterad 2007-09-04.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 170

2007-11-14

§ 170 Svar på revisionsrapport: Granskning av delårsrapport
per 2007-08-31
Diarienummer KS 767/07

Ärendet
På uppdrag av Falu kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av kommunens delårsrapport per den 31 augusti 2007.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår kommunstyrelsen
besluta att kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande daterad 2007-10-30 ska utgöra kommunens svar på revisorernas granskning av
2007-års delårsrapport.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande daterat 200710-30.
Kommunrevisionens skrivelse daterad 2007-10-02 inklusive KPMG:s rapport daterad 2007-10-02.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar att kommunstyrelsen ska föreslås besluta
att kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande daterat
2007-10-30 ska utgöra kommunens svar på revisorernas granskning av
2007-års delårsrapport.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande daterat
2007-10-30 ska utgöra kommunens svar på revisorernas granskning av
2007-års delårsrapport.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

3 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

§ 171

Sammanträdesdatum

2007-11-14

§ 171 Information om Vård och omsorgscollege
Diarienummer 861/07

Ärendet
Socialnämndens ordförande Lilian Eriksson informerade om ärendet.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att ärendet återredovisas till allmänna utskottets sammanträde 2007-12-13,
samt
att i övrigt ta informationen till protokollet.

Expeditioner
Socialnämnden

Justerandes signaturer
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