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Övriga deltagare (Forts)
Arbetsmiljöhandläggare Lotta Gröndahl, § 51
Avdelningschefen Niklas Linnsén, §§ 52-56 & §§ 58-59
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Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 50

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 50

2007-04-19

Prövning av Elisabeth Flormans anställningsavtal

Ärendet
Elisabeth Flormans förordnande som produktionschef/förvaltningschef går
ut 2007-08-31. Förhandlingsdelegationen föreslår att förordnandet förlängs
fyra år till 2011-08-31.
Beslutsunderlag
Förhandlingsdelegationen beslutade 2007-04-10, § 62 att föreslå allmänna
utskottet besluta att förlänga Elisabeth Flormans förordnande som produktionschef/förvaltningschef för tiden 2007-09-01 till 2011-08-31.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att Elisabeth Flormans förordnande som produktionschef/förvaltningschef
förlängs för tiden 2007-09-01 till 2011-08-31.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret)
Elisabeth Florman

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 51

Paragraf

T§ 51

Sammanträdesdatum

2007-04-19

Utvärdering av arbetsmiljöarbetet inom kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsområde
Diarienummer KS 880/05

Ärendet
I mars 2007 ställde Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) följande frågor till
kommunstyrelseförvaltningens chefer (9 st.):
(1) Anser du att du har tillräcklig kompetens för att ta det ansvar som åvilar
dig som chef för arbetsmiljöarbetet?
(2) Har du tillräckliga resurser för att bedriva ett SAM?
(3) Har uppgiftsfördelningen bidragit till någon eller några ytterligare åtgärder rörande systematiskt arbetsmiljöarbetet (SAM) inom ditt kommunstyrelsekontor?
(4) Är uppgiftsfördelningens innehåll känd och/eller spridd bland dina medarbetare?
Arbetsmiljöhandläggaren Lotta Gröndahl föredrar ärendet.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2005-04-05, § 79, bl. a. att utarbeta en särskild
delegationsordning för arbetsmiljöuppgifter.
Kommunstyrelsen beslutade 2006-01-31, § 14 bl. a. att uppdra åt förvaltningschefen för kommunstyrelseförvaltningen att fördela arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsecheferna, samt att varje år skall följa upp och utvärderar arbetsmiljöarbetet inom kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsområde årligen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) yttrande daterat 2007-0404.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att godkänna kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) rapport,
daterad 2007-04-04 samt
att i övrigt ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 52

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 52

2007-04-19

Lokalförsörjningsplan – Skolfastigheter
Diarienummer KS 61/07

Ärendet
Kommunfastigheter lämnar information om lokalförsörjningsplan för skolfastigheter.
Fastighetschefen Olle Wiking, avdelningschefen Niklas Linnsén och utredaren Pula Aspfors föredrar ärendet.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att ta informationen till protokollet samt
att ärendet skall återredovisas på allmänna utskottets sammanträde
2007-06-12.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 53

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 53

2007-04-19

Lokalprogram avseende ombyggnad av Hosjöskolan
Diarienummer KS 329/07

Ärendet
Ärendet avser ombyggnad av Hosjöskolan. Myndigheter ställer krav avseende ventilation och buller vilket kräver att en ombyggnation. Det finns
dessutom behov av underhåll samt handikappanpassning vilket kan åtgärdas
i samband med verksamhetsanpassning och lokaleffektivisering. Allmänna
utskottet har att ta ställning kommunfastigheters förslag till lokalförsörjningsprogram och förslag till projektering. I förslaget till lokalprogram redovisas investeringsnivån. Investeringar som överstiger 10 mkr skall enligt
kommunfullmäktiges tidigare beslut prövas av densamme.
Utredaren Paula Aspfors föredrar ärendet.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2006-03-09 att uppdra åt skolnämnden att se
över om besparingar i skollokaler kan göras, varvid hänsyn tas till revidering av projektrapporten 1999-03-24 om skollokalernas framtid.
Skolnämnden beslutande 2007-03-22 att åtgärder i enlighet med prioriteringslista skall vidtas i Hosjöskolan.
Beslutsunderlag
Skolnämndens beslut, daterat 2007-03-22, § 37.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) yttrande daterat 200704-03, med bilagor.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar i enlighet med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Lokalprogram för Hosjöskolan, daterat 2007-02-14 samt
att omfördela investeringsbudget för befintligt beslut avseende 1 mkr från
Svärdsjöskolan till Hosjöskolan.
Allmänna utskottet beslutar för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan
att uppdra till Kommunfastigheter att projektera och påbörja upphandling
av entreprenad enl. förordat alternativ, d.v.s. Alt. 1

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)

Justerandes signaturer
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Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 54

2007-04-19

Lokalprogram avseende om- och tillbyggnad av Danholnsskolan
Diarienummer KS 328/07

Ärendet
Ärendet avser om- och tillbyggnad av Danholnsskolan. Ett ökat elevantal
liksom nya hygienkrav gällande kök och handikappanpassning kräver omoch tillbyggnader av skolan. Allmänna utskottet har att ta ställning kommunfastigheters förslag till lokalförsörjningsprogram och förslag till projektering. I förslaget till lokalprogram redovisas investeringsnivån. Investeringar som överstiger 10 mkr skall enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut
prövas av densamme.
Utredaren Paula Aspfors föredrar ärendet.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2006-03-09 att uppdra till skolnämnden att
se över om besparingar i skollokaler kan göras, varvid hänsyn tas till revidering av projektrapporten 1999-03-24 om skollokalernas framtid.
Skolnämnden beslutande 2006-11-23 att lokalisera en förskola i Björkhagsskolan.
Skolnämnden beslutande 2007-03-22, att åtgärder i enlighet med prioriteringslista skall vidtas i Danholnsskolan.
Beslutsunderlag
Skolnämndens beslut, daterat 2007-03-22, § 37.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) yttrande, daterat 200704-03, med bilagor.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar i enlighet med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Lokalprogram för Danholnsskolan, daterat 2007-02-26.
Allmänna utskottet beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan
att uppdra till Kommunfastigheter att projektera och påbörja upphandling
av entreprenad enl. förordat alternativ, d.v.s. Grund + Alt. 2 samt

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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att uppdra stadsbyggnadskontoret att på sikt i samarbete med kommunfastigheter och skolförvaltning avstycka och avyttra en byggnad på fastigheten.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter och stadsbyggnadskontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 55

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 55

2007-04-19

Uppdrag avseende om- och tillbyggnad av
Sågmyraskolan
Diarienummer KS 330/07

Ärendet
Ärendet avser om- och tillbyggnad av Sågmyraskolan. Kommunfastigheter
önskar ett besked om framtiden avseende Sågmyraskolan. Allmänna utskottet har att ta ställning till om en integrering av förskola och bibliotek i skolan är möjlig. En sådan åtgärd kan möjliggöra att fastigheten på sikt kan
uppfylla myndigheternas krav på bl. a. arbetsmiljö, handikappanpassning
och ventilation.
Utredaren Paula Aspfors föredrar ärendet.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2006-03-09 att uppdra åt skolnämnden att se
över om besparingar i skollokaler kan göras, varvid hänsyn skulle tas till
revidering av projektrapporten 1999-03-24 om skollokalernas framtid.
Skolnämnden beslutande 2007-03-22 att åtgärder i enlighet med prioriteringslista skall vidtas i Sågmyraskolan
Beslutsunderlag
Skolnämndens beslut, daterat 2007-03-22, § 37.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) yttrande, daterat 200704-03, med bilaga.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag föreslår
att uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att projektera enl. förordat alternativ, alt. 1, som anges i kommunfastigheters
yttrande daterat 2007-04-03, i samarbete med skolförvaltning enl. skolnämndens prioritering.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 56

2007-04-19

Lokalprogram avseende ombyggnad av Svärdsjöskolan
hus 01
Diarienummer KS 327/07

Ärendet
I den pågående renoveringen av Svärdsjöskolan är hus 01, vilket inrymmer
kök och matsal, aktuell för ombyggnad. Kommunfastigheter har genomfört
en fördjupad utredning för att ta fram alternativ. Tre olika alternativ har tagits fram. Allmänna utskottet har att ta ställning kommunfastigheters förslag
till lokalförsörjningsprogram och förslag till projektering. I förslaget till
lokalprogram redovisas investeringsnivån. Investeringar som överstiger 10
mkr skall enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut prövas av densamme.
Avdelningschefen Niklas Linnsén föredrar ärendet.
Tidigare behandling
Svärdsjöskolan är sedan ett antal år tillbaka i stort behov av renovering. För
att utreda förutsättningarna inför en renovering startades under 2004 en förstudie, i samarbete mellan Kommunfastigheter och Skolförvaltningen, kring
hur lokaldisposition och utformning bör anpassas för att skollokalerna på ett
bättre sätt kan stödja skolverksamheten. Förstudie 2004 har behandlats politiskt i t.ex. skolstyrelsen 2005-02-17 respektive Kommunstyrelsen 2005-0222 och bygger på den verksamhetsidé som skoldistriktet i Svärdsjö tagit
fram 2003. Hus 04 (lärosalar) och hus 07 (hemkunskap) har byggts om i
linje med denna förstudie.
Kommunfullmäktige beslutade 2006-03-09 att uppdra åt skolnämnden att se
över om besparingar i skollokaler kan göras, varvid hänsyn tas till revidering av projektrapporten 1999-03-24 om skollokalernas framtid.
Skolnämnden beslutande 2007-03-22, att åtgärder i enlighet med prioriteringslista skall vidtas i Svärdsjöskolan respektive Björkhagsskolan. Skolnämnden beslutande 2006-11-23 att lokalisera en förskola i Björkhagsskolan.
Beslutsunderlag
Skolnämndens beslut, daterat 2007-03-22, § 37.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) yttrande, daterat 200704-03, med bilagor.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar i enlighet med beslutsrutan nedan.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Lokalprogram/Förstudie för Svärdsjöskolan, daterat 2007-03-01,
med undantag från entrébyggnaden,
Allmänna utskottet beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan.
att uppdra till Kommunfastigheter att projektera hus 01 enl. alt 1 A, med
undantag från entrébyggnaden,
att uppdra till Kommunservice i samarbete med Kommunfastigheter att
utreda alternativ inom ramen för alt 1 A, utifrån dagens diskussion samt
att ärendet återredovisas på allmänna utskottets sammanträde 2007-06-12.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (Kommunfastigheter)
Kommunservice

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum
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Årsredovisning 2006 för Falu kommuns förvaltande stiftelser
Diarienummer KS 128/07

Ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Rosén överlämnar årsredovisningen
2006 för Falu kommuns förvaltande stiftelser.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2006 för Falu kommuns förvaltande stiftelser
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) missiv, daterat
2007-03-12.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar i enlighet med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen för 2006 för Falu kommuns förvaltande stiftelser med däri gjorda dispositioner samt
att lägga årsredovisningen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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T§ 58

2007-04-19

Beslut om eventuell nedläggning av skola i Övertänger
Diarienummer KS 325/07

Ärendet
Övertängerskolan är en av Falu kommuns skolor med få elever samtidigt
som det finns ett behov av att satsa resurser i lokalerna om skolan skall finnas kvar långsiktigt. Ett politiskt ställningstagande angående Övertängerskolan ger berörda parter förutsättning att planera sina verksamheter på ett
bra sätt. Skolnämnden föreslår 2007-03-22 kommunfullmäktige besluta att
skolan i Övertänger skall avvecklas. Om kommunfullmäktige beslutar att
avveckla skolan i Övertänger föreslår Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att hela skolfastigheten ska avyttras och att stadsbyggnadskontoret ges i uppdrag att ansvara för försäljningen.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2006-03-09 att uppdra åt skolnämnden att se
över om besparingar i skollokaler kan göras, varvid hänsyn tas till revidering av projektrapporten 1999-03-24 om skollokalernas framtid.
Skolnämnden beslutande 2007-03-22 att föreslå kommunfullmäktige besluta
att skolan i Övertänger avvecklas successivt från höstterminen 2007 och helt
från höstterminen 2008.
Beslutsunderlag
Skolnämndens beslut 2007-03-22, § 35.
Yttrande från Envikens skolor, daterat 2007-03-07, med bilagor bl.a. barnoch elevprognoser för Envikens skolor.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) yttrande, daterat 200704-03, med bilagor.
Landsbygdsgruppens yttrande, daterat 2007-04-05.
Yrkanden
Barbro Ödlund yrkar med instämmande av Margareta Källgren att allmänna
utskottet skall föreslå kommunfullmäktige besluta att skolan i Övertänger
avvecklas i enlighet med skolnämndens beslut 2007-03-22.
Dan Westerberg yrkar avslag och att beslut om eventuell nedläggning av
skolan i Övertänger skall hänskjutas till allmänna utskottets sammanträde
2007-05-22. Dessutom yrkar Dan Westerberg att Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att göra en samhällsanalys utifrån dagens diskussion.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande om att frågan om eventuell nedläggning av skolan skall hänskjutas till allmänna utskottets sammanträde i maj mot Barbro Ödlunds m.fl. yrkande och finner att allmänna
utskottet beslutar i enlighet med sitt eget förslag.
Votering begärs.
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 m.fl. yrkande enligt
ovan.
Vid voteringen avges 4 ja-röster och 3 nej-röster enligt nedan:
Ja: Dan Westerberg (c) Håkan Nohrén (kd), Bo Wickberg (m) Kerstin Söderbaum Fletcher
(fp)
Nej: Barbro Ödlund (s), Roza Güclü (s) och Margareta Källgren (s)
Därefter ställer ordförande proposition på sitt förslag innebärande att allmänna utskottet ger i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att göra en
samhällsanalys och finner att allmänna utskottet beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar således
att frågan om eventuell nedläggning av skolan i Övertänger hänskjuts till
allmänna utskottets sammanträde 2007-05-22.
att ge i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen göra en samhällsanalys i
enlighet med dagens diskussion samt
att ärendet återredovisas på allmänna utskottets sammanträde 2007-05-22.
Reservation: Barbro Ödlund (s), Roza Güclü (s) och Margareta Källgren (s)
reserverar sig mot beslutet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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T§ 59

2007-04-19

Beslut om eventuell nedläggning av skola i
Lumsheden
Diarienummer KS 326/07

Ärendet
Lumshedens skola har ett litet elevunderlag och det finns ett behov av att
satsa resurser i skolans lokaler. Ett politiskt ställningstagande angående skolan i Lumsheden ger berörda parter förutsättning att planera sina verksamheter på ett bra sätt. Skolnämnden föreslår 2007-03-22, kommunfullmäktige
besluta att skolan i Lumsheden skall avvecklas. Om kommunfullmäktige
beslutar att avveckla skolan i Lumsheden föreslår Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att hela skolfastigheten ska avyttras och att
stadsbyggnadskontoret ges i uppdrag att ansvara för försäljningen.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2006-03-09 att uppdra åt skolnämnden att se
över om besparingar i skollokaler kan göras, varvid hänsyn tas till revidering av projektrapporten 1999-03-24 om skollokalernas framtid.
Skolnämnden beslutande 2007-03-22 att föreslå kommunfullmäktige besluta
att skolan i Lumsheden avvecklas från höstterminen 2007. Skolnämnden
beslutade att dagbarnvårdare i lokal i Lumsheden avvecklas successivt från
höstterminen 2007 och helt från årsskiftet 2007/2008.
Beslutsunderlag
Skolnämndens beslut 2007-03-22, § 36.
Skoldistrikt Svärdsjös konsekvensbeskrivning, daterad 2007-03-12.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) yttrande, daterat 200704-03, med bilagor.
Landsbygdsgruppens yttrande, daterat 2007-04-05.
Yrkanden
Barbro Ödlund yrkar med instämmande av Margareta Källgren att allmänna
utskottet skall föreslå kommunfullmäktige besluta att skolan i Övertänger
avvecklas i enlighet med skolnämndens beslut 2007-03-22.
Dan Westerberg yrkar avslag och att frågan om eventuell nedläggning av
skolan i Övertänger skall hänskjutas till allmänna utskottets sammanträde
2007-05-22. Dessutom yrkar Dan Westerberg att Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att göra en samhällsanalys utifrån dagens diskussion.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

KS
326/07

Sammanträdesdatum

2007-04-19

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande om att frågan om eventuell nedläggning av skolan skall hänskjutas till allmänna utskottets sammanträde i maj mot Barbro Ödlunds m.fl. yrkande och finner att allmänna
utskottet beslutar i enlighet med sitt eget förslag.
Votering begärs.
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 m.fl. yrkande enligt
ovan.
Vid voteringen avges 4 ja-röster och 3 nej-röster enligt nedan:
Ja: Dan Westerberg (c) Håkan Nohrén (kd), Bo Wickberg (m) Kerstin Söderbaum Fletcher
(fp)
Nej: Barbro Ödlund (s), Roza Güclü (s) och Margareta Källgren (s)
Därefter ställer ordförande proposition på sitt förslag innebärande att allmänna utskottet ger i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att göra en
samhällsanalys och finner att allmänna utskottet beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar således
att frågan om eventuell nedläggning av skolan i Lumsheden hänskjuts till
allmänna utskottets sammanträde 2007-05-22.
att ge i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen göra en samhällsanalys i
enlighet med dagens diskussion samt
att ärendet återredovisas på allmänna utskottets sammanträde 2007-05-22.
Reservation: Barbro Ödlund (s), Roza Güclü (s) och Margareta Källgren (s)
reserverar sig mot beslutet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 60

Paragraf

T§ 60

Sammanträdesdatum

2007-04-19

Ansökan från Trafik- & Fritidsförvaltningen om bidrag ur Stiftelsen Samfond K 1
Diarienummer KS 943/06

Ärendet
Trafik- och fritidsförvaltningen inkom 2006-12-18 med en ansökan om bidrag om 100 000 kronor från Stiftelsen Samfond K1. Trafik- och fritidsförvaltningen har tänkt använda de sökta pengarna för att för att hålla de vackra
planteringarna som finns i Läroverksparken, Fisktorgsparken och
Ölandsparken på en nivå ”utöver kommunal standard”.
Stiftelsen Samfond K1s ändamål är att lämna bidrag avseende åtgärder för
Falu kommun med prioritering för förutvarande Falu stad, till vård av kulturellt värdefulla byggnader, andra kultur- och miljövårdande åtgärder samt
till parkvård utöver normal kommunal standard. Stiftelsen har 87 686 kronor
disponibla för utdelning.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) tillstyrker att trafik- och
fritidsförvaltningen erhåller bidrag för ovannämnda ändamål, och att ansökan ryms inom ramen för stiftelsens ändamål.
Tidigare behandling
Under 2006 beslutade kommunfullmäktige att lämna bidrag om 72 468 kronor till trafik- och fritidsförvaltningen för att upprätthålla en standard ”utöver normal kommunal standard” på kommunens centrala parker. Kommunfullmäktige beslutade också att lämna 26 313 kronor till intresseföreningen
Bojsen Badplats (fd Bojsenburgs Badplatsförening) till målning av snickerier, anskaffande av flytbrygga, blommor etc.
Beslutsunderlag
Trafik- och fritidsförvaltningens ansökan, daterad 2006-12-18.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande, daterat
2007-03-27.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar i enlighet med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att lämna bidrag om 87 686 kronor ur Stiftelsen Samfond K1 till Falu
kommuns trafik- och fritidsförvaltning för att hålla de vackra planteringar som finns i Läroverksparken, Fisktorgsparken och Ölandsparken
på en nivå ”utöver normal standard”,

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

T§ 60

Sammanträdesdatum

2007-04-19

att bidraget skall utbetalas i början av 2008 samt
att bidragstagarna skall, till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) senast 2008-12-31 redovisa hur pengarna har använts.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 61

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 61A

2007-04-19

Ansökan från Trafik- & Fritidsförvaltningen om bidrag ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond för Falu
stads förskönande
Diarienummer KS 944/06

Ärendet
Trafik- och fritidsförvaltningen inkom 2006-12-18 med en ansökan om bidrag om
200 000 kronor från Stiftelsen Hjalmar Grönbladsfond för Falu stads förskönande.
Trafik- och fritidsförvaltningen har tänkt använda de sökta pengarna för att försköna
staden med flera blomsterutsmyckningar och planteringar för att höja invånarnas och
besökarnas upplevelse av en vacker och välordnad stadskärna.
Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond för Falu stads förskönande har till ändamål är att
lämna bidrag till stadens förskönande genom anläggande och underhåll av parker,
gräsmattor och planteringar eller därmed jämförliga anläggningar. Stiftelsen har
183 963 kronor disponibla för utdelning.
Tidigare behandling
Under 2006 beslutade kommunstyrelsen att lämna bidrag om 200 000 kronor till trafik- och fritidsförvaltningen att användas till Falu stads förskönande genom utsmyckning med blomsterkärl i centrala Falun. Kommunstyrelsen beslutade också att lämna bidrag om 7 619 kronor till intresseförningen Bojsens Badplats (fd. Bojsensburgs Badplatsförening) att användas bl. a.
till målning av snickerier, anskaffande av ny flytbrygga, blommor etc.
Beslutsunderlag
Trafik- och fritidsförvaltningens ansökan, daterad 2006-12-18.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande, daterat
2007-03-27.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar i enlighet med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att lämna bidrag om 183 936 kronor ut Stiftelsen Hjalmar Grönbladsfond
för Falu stads förskönande till Falu kommuns trafik- och fritidsförvaltning för att försköna staden med flera blomsterutsmyckningar och planteringar,
att bidraget skall utbetalas i början av år 2008 samt
att bidragstagarna skall, till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) senast 2008-12-31 redovisa hur pengarna har använts.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 62

Paragraf

T§ 62

Sammanträdesdatum

2007-04-19

Plusjobbare i Falu kommun
Diarienummer KS 948/05

Ärendet
Genom ändringar i de ekonomiska bestämmelserna angående plusjobbare
har intäkterna från statens sida reducerats med 150 kr/dag och plusjobbare
vilket för Falu kommuns del innebär minskades intäkter med 3,7 Mkr 2007
och 1,8 Mkr för 2008.
Med anledning av detta har nämnderna/styrelsen redovisat situationen avseende antalet plusjobb samt arbetsuppgifter för dem, om dessa kan inlemmas
i den ordinarie verksamheten och om förvaltningen kan delfinansiera de
minskade intäkterna.
Efter redovisning föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunfullmäktige avsätter 3,7 Mkr till kommunstyrelsen för 2007 och att kommunstyrelsen inarbetar 1,8 Mkr i 2008 års budget för att kompensera för de minskade intäkterna.
Kommundirektör Torkel Birgersson föredrar ärendet. Annica Nyström och
Jerker Dahlström från AIK-kontoret liksom personalchefen Inger Klangebo
lämnar kompletterande information i ärendet.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet beslutade 2007-03-14, § 44 bl. a. att uppdra till de nämnder och kommunstyrelsekontor som har plusjobbare att utifrån de ändrade
ekonomiska förutsättningarna redovisa situationen vad gäller antalet plusjobb samt arbetsuppgifter för dessa till allmänna utskottets sammanträde den
19 april samt särskilt svara på följande frågeställningar:
1.Hur många av plusjobbarna kan, ev. efter nödvändig kompetensutveckling, inrymmas i Er ordinarie verksamhet t.ex. för att fylla uppkomna vakanser?
2.I vilken mån kan Er nämnd/kommunstyrelsekontor delfinansiera den kostnad som behållande av plusjobben innebär?
Förhandlingsdelegationen beslutade 2007-04-16, § 63, att rekommendera
allmänna utskottet att göra allt för att behålla plusjobbarna i Falu Kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande, daterat 2007-04-16.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar i enlighet med beslutsrutan nedan.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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T§ 62

Sammanträdesdatum

2007-04-19

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att höja anslaget för 2007 till kommunstyrelsen med 3,7 Mkr som kompensation för de minskade statsbidragen för plusjobbarna, samt
att finansiera anslaget för 2007 ur eget kapital
Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta, under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut enligt ovan samt
att för 2008 inarbeta ett belopp om 1,8 Mkr i kommunstyrelsens budget som
kompensation för de minskade statsbidragen avseende plusjobbarna
Allmänna utskottet beslutar för egen del
att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens
sammanträde 2007-05-02 lämna en redogörelse för vilka konsekvenser
som uppstår för personer som är äldre än 60 år och som arbetar som
plusjobbare i Falu kommun,
att ge i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen (AIK-kontoret) att se
över anställningsbarheten hos plusjobbare,
att kommunstyrelseförvaltningen (AIK-kontoret) ges i uppdrag att återredovisa ärendet på allmänna utskottets sammanträde 2007-10-17.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret och AIK-kontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 63

Paragraf

T§ 63

Sammanträdesdatum

2007-04-19

Fastställande av instruktion för landsbygdsgruppen
Diarienummer KS 394/07

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med kommunstyrelsens förste vice ordförande utarbetat ett förslag till instruktion för landsbygdsgruppen.
Ordförande Dan Westerberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) yttrande, daterat 2007-04-16.
Förslag till instruktion för landsbygdsgruppen, 2007-04-19.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ändra punkten 3 andra stycket på följande sätt; LG skall samarbeta med
kommunens ordinarie nämnder.
att fastställa instruktion för landsbygdsgruppen, daterad 2007-03-09, med
ovannämnda ändring.

Expeditioner
Landsbygdsgruppen
Kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret och stadskansliet)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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