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Sammanträdesdatum

2006-03-14

Plats och tid

Rådhusets Sessionssal, Falun, kl. 08.30-12.15 och 13.15-16.25

Beslutande

Dan Westerberg (c), ordf, Barbro Öd- Claes Mankler (s) Lilian Eriksson (m)
lund (s), Ulf Elgemyr (fap), Carin
Håkan Nohrén (kd)
Gustavsson (s)

Ej tjänstgörande
ersättare

Inger Olenius (mp)
Sören Johansson (v)
Bo Jönsson (m) kl. 08.30-12.15 §§
27-28 samt del av § 29.
Lars-Erik Måg (fp) kl. 08.30-12.10 §§
27-28 samt del av § 29

Övriga deltagare

Kommundirektören Torkel Birgersson
Ekonomichefen Jan Malmberg
IT-/Organisationschefen Jan E Fors
Fastighetschefen Olle Viking
Kommunsekreteraren Taimi Hermansson
Juristen Sara Östman
Markchefen Karin Eliasson §§ 27-28
Kanslichef Eva Dahlander
Förhandlingssekreterare Olle Lundén § 30
Säkerhetssamordnaren Jan-Åke Holmdahl § 37
Revisorn Göran Melin § 31
Tf Personalchef Lena Öhman §§ 27-28 samt del av § 29
Kommunalrådet Jonny Gahnshag §§ 30-37 samt del av § 29
Utredaren Lars-Göran Ljungqvist del av § 29

Mikael Rosén (m) kl. 08.45-16.25, ej
§ 27
Bo Andersson (s) kl.08.30-13.30, §§
27-28, del av § 29 samt § 30.
Jonny Gahnshag (s) §§ 30-37 samt
del av § 29

Utses att justera

Claes Mankler

Justeringens tid och plats

Falu kommun, Rådhuset 2006-03-22

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

………………………………………………………….…..
Dan Westerberg

Justerande

………………………………………………………….…..
Claes Mankler
Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum
Datum när anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Falu kommun, kommunstyrelsens allmänna utskott
2006-03-14
2006-03-22
Stadskansliet
…………………………………………………………………..
Kerstin Bryshe Persson
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§ 27

Paragraf
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Sammanträdesdatum

§ 27

2006-03-14

Information om och delegation för försäljning av fastigheter
Diarienummer SBK 105.04

Ärendet
Kommunfastigheter och stadsbyggnadskontoret avser att på allmänna utskottets
sammanträde lämna information avseende försäljning av fastigheter som kommunen inte längre behöver.
De fastigheter som f n är aktuella för försäljning framgår av förteckning i bilaga 1
till kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) skrivelse 2006-02-27.
För att försäljningarna skall kunna genomföras snabbare och smidigare är det en
fördel om rätten att besluta om och genomföra försäljningar delegeras till kommunstyrelseförvaltningen/stadsbyggnadskontorets markchef. Vidaredelegationen
till förvaltningschefen bör uppgå till 25 basbelopp.
Markchef Karin Eliasson föredrar ärendet.
Protokollsanteckning
Från dagens diskussion antecknas följande:
Uthyrning av kommunala lokaler till föreningar redovisas i samband med yttrandet över Maria Wiljes (fap) och Ulf Elgemyrs (fap) motion (KS 216.06).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) skrivelse 2006-02-27.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg, yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens
(stadsbyggnadskontorets) förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att till markchefen vid kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)
delegera rätten att besluta och genomföra försäljningar av fastigheter upptagna i bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse daterad 2006-02-27,
samt
att delegationen endast gäller försäljningar där försäljningspriset uppgår till högst
25 basbelopp per fastighet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

§ 27

Sammanträdesdatum

2006-03-14

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)
Trafik- och fritidsnämnden
Kulturnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 28

Paragraf

§ 28

Sammanträdesdatum

2006-03-14

Fastigheten Skyfallet 15, Ingarvet
Diarienummer KS 247.06

Ärendet
Fastighetschef Olle Wiking redovisar ekonomin m.m. kring fastigheten Skyfallet
15, Ingarvet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) skrivelse 2006-03-06.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
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.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 29

Paragraf
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Sammanträdesdatum

§ 29

2006-03-14

Ny styrmodell för Falu kommun
Diarienummer KST 64.03

Ärendet
Allmänna utskottet beslutade 2003-05-27 § 61 att utse en styrgrupp för ny styrmodell för Falu kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen har i ett missiv daterat 2006-03-07 givit en kort
presentation av rapporten ”Förnyad styrmodell för Falu kommun”. I rapporten
lämnas en översiktlig genomgång av de idéer och beståndsdelar som den nya
styrmodellen skall bygga på. Rapporten är ett beslutsunderlag som skall ligga till
grund för en fortsatt process som skall leda fram till en definierad och välkänd
styrmodell. För att få en förankring och en utveckling av styrmodellen kommer
rapporten att presenteras under en turné för ledning, beslutsfattare, partier, förvaltningsgrupper och fackliga organisationer. Inför kommunstyrelsens sammanträde 2006-06-05 kommer en tryckt slutversion av styrmodellen att färdigställas.
Kommundirektör Torkel Birgersson, ekonomichef Jan Malmberg och IT/Organisationschef Jan E Fors presenterar rapporten ”En förnyad styrmodell för
Falu kommun version 6.0”.
Tidigare behandling
Allmänna utskott beslutade 2004-03-16 § 57 att återredovisa ärendet till sammanträdet den 27 april 2004.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens missiv, daterat 2006-03-07
Kommunstyrelseförvaltningens rapport ”En förnyad styrmodell för Falu kommun
version 6.0”, daterat 2006-03-08.
Ajournering
Allmänna utskottet beslutar klockan 12.15 att ajournera frågan om ny styrmodell
på grund av att externa föreläsare blivit inbokade till andra ärenden. Frågan om ny
styrmodell återupptas till behandling och beslut klockan 15.20.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs och
Lilian Erikssons (m) förslag
att presenterad rapport ”En förnyad styrmodell för Falu Kommun version 6.0,
skall ligga till grund för det fortsatta arbetet med att införa en förnyad styrmodell
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att genomföra den serie av informationsmöten som framställs i missivet, daterat 2006-03-07 samt
att återredovisa ärendet till allmänna utskottet den 23 maj 2006.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 30

Paragraf

§ 30

Sammanträdesdatum

2006-03-14

Information om årets lönerevision

Ärendet
Förhandlingssekreterare Olle Lundén informerar om årets lönerevisionen.
Ordförande Dan Westerberg lämnar kompletterande information i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) PM version 1.2 ”Rapport om
löneöversynsarbete 2006, daterad 2006-03-08.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att ta informationen till protokollet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontor)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 31

Paragraf

§ 31
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Sammanträdesdatum

2006-03-14

Översyn av bolagsstrukturen i Falu kommuns aktiebolag
Diarienummer KS 625.05

Ärendet
Då det under åren har skett förändringar i de kommunala bolagens föreslår kommunstyrelseförvaltningen en rationell hantering av de kommunala bolag som har
ingen eller ringa verksamhet och att de förluster som finns i dessa bolag skattemässigt tillvaratas. Hanteringen av de åtgärder som blir nödvändiga föreslås ligga
på kommunstyrelsen som bör få mandat att genomföra fusioner under förutsättning att de skattemässiga underskotten inte går förlorade i transaktionen.
Ekonomichefen Jan Malmberg informerar om ärendet och revisorn Göran Melin
berättar om de skattemässiga konsekvenser förslaget ger.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar förslag till beslut 200602-23.
Tidigare behandling
Allmänna utskott beslutade 2005-12-13 § 166 att arbeta vidare utifrån den inriktning som framlades vid sammanträdet och att återredovisa ärendet till allmänna
utskottets sammanträde 2006-02-14.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag 2006-02-23.
Yrkanden
Lilian Eriksson yrkar med instämmande av ordförande Dan Westerberg att 5:e attsatsen kompletteras med ordet avtalsmässiga.
Ordförande Dan Westerberg yrkar härutöver bifall till kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontorets förslag) med tillägget att kommundirektören ges i
uppdrag att se över namnändring för Falu Digital Park AB.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att en fusion skall ske i ett första steg av bolagen Falu Industrihus AB, Falu Organisation AB samt Falun Future Tech AB med Falu Kommuns Förvaltning
AB,
att i ett andra steg skall Falu Kommuns Förvaltning AB fusioneras med Falu
Stadshus AB,
att i steg tre skall Falu Stadshus AB förvärva Falun Digital Park AB som därefter
fusioneras med Falu Stadshus AB,

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

§ 31

9 (25)

Sammanträdesdatum

2006-03-14

att förvärvspriset för aktierna i Falun Digital Park AB sätts till det lägsta pris som
möjliggör att hela underskottet i Falun Digital Park AB kan utnyttjas skattemässigt samt
att uppdra till kommunstyrelsen att bereda och genomföra ovanstående transaktioner under förutsättning att inga skattemässiga och avtalsmässiga komplikationer uppkommer, då kommunstyrelsen i så fall har att åter föra ärendet till
kommunfullmäktige för avgörande.
Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen för egen del, under förutsättning av
fullmäktiges beslut enligt ovan, besluta
att kommundirektören ges i uppdrag att se över namnförändring för Falu Digital
Park AB.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 32

Paragraf

§ 32
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Sammanträdesdatum

2006-03-14

Vägledningsdiskussion om aktuella upphandlingsärenden

Ärendet
Ekonomichef Jan Malmberg redogör för aktuella upphandlingsärenden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontorets) skrivelse 2006-02-27.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att ta informationen till protokollet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 33

Paragraf

§ 33
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Sammanträdesdatum

2006-03-14

Avrapportering om styrdokument för upphandling
Diarienummer KS 393.05

Ärendet
Allmänna utskottet beslutade 2005-04-12 § 43 att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret och stadskansliet) att upprätta förslag till upphandlingspolicy, att revidera riktlinjer för upphandlingsverksamheten, att tillse att
kompetenshöjning på upphandlingsområdet sker inom kommunens förvaltningar
och bolag samt att avge en lägesrapport vid sammanträdet den 20 september 2005.
Ekonomichef Jan Malmberg lämnar aktuell information om ärendet.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet beslutade 2005-06-14 § 92 att politikens medverkan i upphandlingsprocessen i ett tidigt skede tas med i arbetet med upphandlingspolicy
och riktlinjer för upphandlingsverksamheten.
Lägesrapporter om ärendet har lämnats till allmänna utskottet i oktober och i december 2005.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att återredovisa ärendet till allmänna utskottets sammanträde den 11 april 2006
samt
att i övrigt ta informationen till protokollet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 34

Paragraf

§ 34
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Sammanträdesdatum

2006-03-14

Gymnasieprogram med inriktning mot räddningstjänst
Diarienummer KS 16.05

Ärendet
Dala Mitts revisorer har inkommit med en skrivelse till Räddningstjänsten Dala
Mitt angående Falu och Borlänge gymnasier med inriktning mot räddningstjänst. I
skrivelsen påpekar revisorerna att kommunerna har rätt inkludera räddningsgymnasieverksamheten som en del av räddningstjänstavtalet. Revisorerna bedömer att
det är lönsamt för kommunerna som helhet att räddningstjänstförbundet svarar för
räddningsgymnasieverksamheten.
Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt beslutade 2005-11-02 att
hemställa till medlemskommunerna att ta ställning till ärendet.
Tidigare behandling
Skolnämnden har 2006-02-16 antagit skolförvaltningens yttrande till Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitts revisorer daterad 2005-09-06.
Skolnämndens beslut 2006-02-16, § 19.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande 2006-03-07.
Förslag till Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att revisorernas skrivelse 2005-09-06, med hänvisning till skolnämndens beslut
2006-02-16 och till kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontorets) yttrande 2006-03-07, inte föranleder någon åtgärd från Falu kommuns sida.

Expeditioner
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt
Skolnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 35

Paragraf

§ 35
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Sammanträdesdatum

2006-03-14

Redovisning av motioner vilkas beredning per 2006-02- 21 ej
avslutats
Diarienummer KS 26.06

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) redovisar 2006-02-21 motioner vilkas beredning per 2006-02-21 inte har slutförts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliets) redovisning 2006-02-21.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg, yrkar fullmäktige besluta att ta kommunstyrelseförvaltningens redovisning av icke avslutade motioner per den 21 februari 2006 till
protokollet.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag,
fullmäktige besluta
att ta kommunstyrelseförvaltningens redovisning av icke avslutade motioner per
den 21 februari 2006 till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 36

Paragraf
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Sammanträdesdatum

§ 36

2006-03-14

Yttrande över medborgarförslag från Björn Axellie: Sotning på
den egna fastigheten
Diarienummer KST 204/04

Ärendet
Björn Axellie, medborgare i Falu kommun, föreslår i ett medborgarförslag daterat
2004-12-10 att Falu Kommun bör öppna sin sotningsmarknad för och inbjuda flera aktörer till uppdraget att ha tillsynsansvar över både egensotningen och auktoriserar intresserade aktörer och att kommunen bör tillåta enskilda fastighetsägare att
fritt välja kontrollant inom eller utom kommunen.
Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt har behandlat ärendet 200502-03, § 11, och föreslår att medborgarförslaget inte skall föranleda någon åtgärd.
Vidare har förbundsdirektionen beslutat att uppdra åt räddningschefen att besvara
medborgarförslaget. I ärendet föreligger skrivelse från räddningschefen, daterad
2005-02-21, av vilken det framgår att yrkandena i medborgarförslaget strider mot
gällande lagstiftning.
Efter kommunfullmäktiges beslut om återremiss har Räddningstjänsten Dala Mitt
förtydligat sitt remissvar i en skrivelse daterad 2005-05-18.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) har 2006-03-06 skrivit ett kompletterande yttrande gällande medborgarförslaget.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen föreslog 2005-04-05 kommunfullmäktige att, med hänvisning
till att medborgarförslaget inte är förenligt med gällande lagstiftning, avslå detsamma.
Kommunfullmäktige beslutade 2005-04-05 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att redogöra för vilka paragrafer man stödjer sig på, vem som har fått
styrelsens uppgift att sköta tillsynen och hur avtalet är utformat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Björn Axellie, Falun, daterat 2004-12-10.
Skrivelse från räddningschefen, daterad 2005-02-21 samt förtydligande daterat
2005-05-18.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) har 2006-03-06 skrivit ett kompletterande yttrande.
Yrkanden
Ordförande, Dan Westerberg, yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf
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Sammanträdesdatum

2006-03-14

kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till att medborgarförslaget inte är förenligt med gällande lagstiftning, avslå detsamma.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 37

Paragraf
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Sammanträdesdatum

§ 37

2006-03-14

Information om förebyggande åtgärder för Svärdsjövattendragen
Diarienummer KST 180.01

Ärendet
Säkerhetssamordnare Jan-Åke Holmdahl redogör för förebyggande åtgärder för
Svärdsjövattendragen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) skrivelse 2006-03-14
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) skall återredovisa ärendet, med
framskrivning av förslag till beslut om upphandling, på allmänna utskottets
sammanträde den 11 april 2006 samt
att ta informationen till protokollet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 38

Paragraf
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Sammanträdesdatum

§ 38

2006-03-14

Avrapportering från Parlamentariska Översynsgruppens arbete
Diarienummer KST 162.04

Ärendet
Kanslichef Eva Dahlander informerar om Parlamentariska Översynsgruppens
(PG:s) arbete, vad gäller regler för det parlamentariska arbetet och politiska systemet under nästa mandatperiod.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att uppdra åt Parlamentariska Översynsgruppen att lägga fram ett förslag till allmänna utskottets sammanträde den 11 april 2006 samt
att i övrigt ta informationen till protokollet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 39

Paragraf

§ 39 Y
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Sammanträdesdatum

2006-03-14

Yttrande över revisionsrapport angående övergripande
granskning av Kommunstyrelsen och samtliga nämnder med
fokus på intern kontroll
Diarienummer KS 882.05

Ärendet
KPMG har fått i uppdrag av kommunens revisorer att genomföra en översiktlig
granskning av kommunstyrelsen och samtliga nämnder med fokus på intern kontroll. Syftet har varit att granska och bedöma om styrelsen och nämnderna efterlever kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll. Målet har varit att få underlag till kommunrevisionens årliga ansvarsprövning. Sammantaget bedömer
kommunrevisionen att styrelsen och nämnderna har kännedom om kraven i det
fastställda reglementet för intern kontroll men att omfattande brister föreligger i
efterlevnaden av kraven i reglementet.
Nämnderna har yttrat sig till kommunstyrelseförvaltningen som sammanställt ett
samordnat yttrande.
Tidigare behandling
Följande nämnder har behandlat revisionsrapporten; Servicenämnden 2006-01-13,
Kulturnämnden 2006-01-19, Byggnadsnämnden 2006-01-26, Socialnämnden
2006-02-10, Trafik- och Fritidsnämnden 2006-02-14 samt Miljönämnden 200602-22.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) samordnade yttrande daterat
2006-02-23.
Yrkanden
Ordförande, Dan Westerberg, yrkar att Kommunstyrelsen skall besluta att rekommendationerna om åtgärder i granskningsrapporten påbörjas under 2006 och
att kommunstyrelseförvaltningens samordnade yttrande överlämnas till kommunrevisionen. Ordföranden yrkar vidare att Allmänna utskottet skall besluta att ge
kommundirektören i uppdrag att se över bestämmelserna i kommunfullmäktiges
reglemente om intern kontroll.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att åtgärderna som rekommenderades i granskningsrapporten påbörjas under
2006 samt
att överlämna det gemensamma yttrandet till kommunrevisionen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2006-03-14

Allmänna utskottet beslutar för egen del
att kommundirektören ges i uppdrag att se över bestämmelserna i kommunfullmäktiges reglemente om intern kontroll.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Prövning av anställningsavtal

Ärendet
Prövning av anställningsavtal för tf kulturchef
Tidigare behandling
Allmänna utskottet beslutade 2005-12-13 § 170 att förlänga Birgitta Hellströms
förordnade som tf kulturchef t o m 2006-03-31.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att förlänga Birgitta Hellström som t f kulturchef t o m 2006-06-30.

Expeditioner
Birgitta Hellström

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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2006-03-14

Prövning av anställningsavtal

Ärendet
Prövning av anställningsavtal för tf personalchef
Tidigare behandling
Allmänna utskottet beslutade 2005-12-13 § 171 att förlänga Lena Öhmans förordnade som tf personalchef t o m 2006-03-31.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att förlänga Lena Öhmans förordnade som tf personalchef t o m 2006-06-30

Expeditioner
Lena Öhman

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens firmateckning
Diarienummer KS 251.06

Ärendet
Med anledning av att kommunen upphandlat banktjänster och fått ny leverantör
lämnar kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 2006-02-23 förslag till
kommunstyrelsens firmateckning.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2002-11-17 § 237 om ny firmateckning med anledning av ny mandatperiod.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliets) skrivelse ”Kommunstyrelsens
firmateckning” daterad 2006-02-23
Yrkanden
Ordföranden, Dan Westerberg, yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag,
kommunstyrelsen besluta
att upphäva tidigare beslut om firmateckning fattat 2002-11-19 § 237,
att anteckna till protokollet att bestämmelser om underskrift och kontrasignation
av utgående skrivelser mm återfinns i kommunstyrelsens reglemente § 31,
att anteckna till protokollet att kommunstyrelsens presidium ( dvs ordförande,
förste och andre vice ordförande) utgörs av Jonny Gahnshag (s) ordförande,
Dan Westerberg (c)1:e vice ordförande och Mikael Rosén (m) 2:e vice ordförande,
att i de fall såväl ordföranden som förste och andre vice ordförande är förhindrade, utse endera av ledamöterna Arne Mellqvist (s), Carl-Erik Nyström ( c),
Inger Olenius (mp), Bo Jönsson (m) och Lars-Erik Måg (fp) att underteckna
från kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott utgående skrivelser m fl
handlingar enligt 31§ 2 stycket,
att handlingar i övrigt undertecknas och kontrasigneras enligt följande:
1. Borgensförbindelser
Undertecknas enligt reglementet 31§3 stycket.
Kontrasigneras av ekonomichefen eller, vid förfall för denne, av dennes ställföreträdare.
2. Åtagande enligt det statliga stödet till bostadsbyggande enligt gällande
finansieringsförfattningar.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Undertecknas av avdelningschefen vid stadsbyggnadskontorets byggavdelning.
Borgensförbindelser gentemot SBAB, Venantius samt bostadskreditnämnden
undertecknas av avdelningschefen vid stadsbyggnadskontorets byggavdelning
med kontrasignation av stadsbyggnadschefen.
3. Köpehandlingar avseende förvärv och försäljning av fast egendom
Undertecknas enligt reglementet 31§ 3 stycket.
Kontrasigneras av avdelningschefen vid stadsbyggnadskontorets markavdelning
eller, vid förfall för denne, av stadsbyggnadschefen. Avdelningschefen vid stadsbyggnadskontorets markavdelning undertecknar vissa köpehandlingar enligt
kommunstyrelsens delegationsordning. Kontrasignation skall då ske av berörd
markingenjör.
4. Checkar, post- och bankanvisningar etc och av kommunstyrelsen genom ekonomikontoret utfärdade kvitton på inbetalningar samt handlingar som rör den centrala kravverksamheten
Checkar samt post- och bankanvisningar etc och av kommunstyrelsen genom
ekonomikontoret utfärdade kvitton på inbetalningar samt handlingar som rör den
centrala kravverksamheten skall undertecknas av två av ekonomikontorets
tjänstemän i förening.
Handlingar som styrker identitet, funktion samt egenhändig namnteckning för
ovan angivna tjänstemän ovan angivna tjänstemän skall vara undertecknad av
kommunstyrelsens ordförande med kontrasignation av kommundirektören,
att till protokollet anteckna att ovan angivna tjänster för närvarande innehas av
följande personer:
Ekonomichef
Jan Malmberg
Controller
Kenneth Kraft
Controller
Ove Stenberg
Finanssekreterare
Bengt Thored
Ekonomiassistent
Elvy Nordanskog
Ekonomiassistent
Anette Josefsson
Ekonomiassistent
Sigrid Back
Ekonomiassistent
Ingrid Johansson
Ekonomiassistent
Britt-Marie Andersson
Upphandlingschef
Ulla Gustavsson
Upphandlare
Hans Johansson
Upphandlingsassistent Ingalill Alm
Förvaltningsassistent Gerd Johansson
Kommundirektör
Torkel Birgersson
Stadsbyggnadschef Per Grundström
Avdelningschef vid
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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stadsbyggnadskontorets
byggavdelning

Lars Östlund

Avdelningschef vid
stadsbyggnadskontorets
markavdelning
Markingenjörer
samt

Karin Eliasson
Bo Lundgren och Lars Gustafsson

att beslutet omedelbart justeras.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Ändring av sammanträdestid för allmänna utskottet

Ärendet
Ordförande Dan Westerberg tar upp frågan om eventuell ändring av sammanträdestid för allmänna utskottet 2006-04-11.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med Dan Westerbergs förslag
att sammanträdet den 11 april 2006 påbörjas klockan 10.00.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

