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Sammanträdesdatum
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Information om Konsumentverksamheten i Falun 2011
KS0090/12

Beslut
Allmänna utskottet beslutar
Informationen tas till protokollet.
Sammanfattning
Rapport ”Konsument Falun 2011” har sammanställts.
Konsumentvägledare Veronica Lidman Ek och budget-och skuldrådgivare
Ann-Christin Rudholm informerar om rapporten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-02-01/
rapport ”Konsument Falun 2011”.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet)

Justerandes signaturer
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§ 14

Sammanträdesdatum

2012-02-15

Information om Konsumentvägledningen byter namn till
Konsumentjuridisk rådgivning
KS0137/12

Beslut
Allmänna utskottet beslutar
Informationen tas till protokollet.
Sammanfattning
Kommunens konsumentvägledning byter namn till konsumentjuridisk rådgivning. Syftet är att koncentrera verksamhetens grunduppdrag och tydligare beskriva tjänsten för medborgarna. I förlängningen stärks kommunens
arbete för privatekonomisk hållbarhet vilket har sin förankring i kommunens
folkhälsoprogram. Namnbyte och tydligare verksamhetsinriktning kan bidra
till högre kvalitet på verksamheten. Namnbytet kan även bidra till färre felriktade frågor, det vill säga icke-konsumentfrågor, samt frigöra något mer
tid för ytterligare förebyggande arbete i syfte att stävja konsumentjuridiska
problem.
Konsumentvägledare Veronica Lidman Ek informerar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-01-25.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet)

Justerandes signaturer
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Sammanträdesdatum

2012-02-15

Åtgärder och lärdomar för att säkra en hög kvalitet i
Falu kommuns verksamheter
KS0541/11

Beslut
Allmänna utskottet beslutar
1.

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) får i uppdrag att
arbeta fram ett förslag till s.k. visselblåsarfunktion att rapportera på
kommunstyrelsens allmänna utskott i maj 2012.

2.

Allmänna utskottet ställer sig bakom de åtgärder och lärdomar som
belyses i kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) beslutsunderlag till detta ärende och uppmanar att dessa ska spridas till hela
organisationen genom chefer, samverkansmöten, utbildningar, introduktionsprogram osv.

Sammanfattning
Under hösten 2011 har en arbetsrättslig utredning genomförts för att utreda
ansvar och arbetsrättsliga konsekvenser för berörda personer som omfattas
av kritiken från KPMG:s rapport om granskning av avtalsförlängningen på
trafik & fritidsförvaltningen. Utredningen kom att växa under tidens gång i
och med att nya uppgifter tillkom som också innefattade andra leverantörer.
Arbetet har sammanfattats i en särskild rapport och viktiga slutsatser och
lärdomar av detta arbete är viktigt att lyfta fram för att förhindra att liknande
händelser upprepas i framtiden.
Förhandlingsdelegationen har fått kontinuerlig information i ärendet och har
under pågående utredning fattat beslut om nödvändiga delegationer. På
kommunstyrelsens allmänna utskott i november 2011 lämnades en sammanfattande muntlig rapport i samband med att den arbetsrättsliga utredningen
avslutades.
Den politiska majoriteten har i ”Rödgrönt styrdokument för Falu kommun
mandatperioden 2011-2014” hösten 2010 deklarerat att ”anställda i kommunen ska uppmuntras att ge förbättringsförslag och påtala missförhållanden. Meddelarskyddet ska hållas levande och kommunens klagomålshantering ska utvecklas”. Dialog i denna fråga har ägt rum mellan personalkontoret och majoriteten vid ett flertal tillfällen under 2011. Majoritetens önskemål vägs in i denna tjänsteskrivelse med förslag till åtgärd.
Åsa Nilser (FP) har i motion (KS 0608/11) föreslagit att en mottagarfunktion inrättas för den som avslöjar allvarliga missförhållanden inom Falu
kommun och tillhörande bolag. Motionen kommer att besvaras i särskilt
ärende, men är i sak samma fråga som majoriteten uttalat en viljeinriktning
om enligt ovan.

Justerandes signaturer
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Sammanträdesdatum

2012-02-15

Personalchef Inger Klangebo redogör för ärendet.
Förvaltningens förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2012-0127.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret)
Samtliga kommunstyrelsekontor och förvaltningar

Justerandes signaturer
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§ 16

Sammanträdesdatum

2012-02-15

Antagande av ”Avtal om heltid till medarbetare inom
Kommunals avtalsområde”
KS0196/11

Beslut
Allmänna utskottet beslutar
1. ”Avtal om heltid till medarbetare inom Kommunals avtalsområde”
antas och kommunalrådet Susanne Norberg får i uppdrag att teckna
avtal med Kommunals ombudsman Yvonne Lipskog.
2. Alla nya/vakanta tjänster över tre månader, inom samtliga Falu
kommuns verksamheter, ska redan under våren och senast från och
med den 1 augusti 2012 anställas i heltid.
3. Malin Ragnegård, Kommunal, får närvara för att svara på frågor i
detta ärende.
Sammanfattning
Förslag till kollektivavtal ”Heltid till alla” har arbetats fram i samråd med
Kommunal för att undertecknas och antas.
Viljeinriktningen är att redan nu påskynda intentionerna med projektet genom att införa beslut om att tillsätta alla nya/vakanta tjänster på heltid. Projektet ”Heltid till alla” har berett frågan utifrån uppdraget från förhandlingsdelegationen i november 2011.
Förhandlingsdelegationens förslag är enligt beslutet.
Projektledare Sven Fernlund Skagerud redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Protokoll från förhandlingsdelegationen 2012-02-13, § 8.
Avtal om heltid till medarbetare in om Kommunals avtalsområde 2012-0215.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret)

Justerandes signaturer
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§ 17

Sammanträdesdatum

2012-02-15

Beslut om ny organisation och rekrytering av etableringschef för näringslivskontoret

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
1. Näringslivskontoret organiseras och lokalmässigt placeras som en del
av stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret bör få ett nytt namn
efter sammanläggningen med näringslivskontoret. Det namnet bestäms
dock inte nu.
2.

Rekrytering av Etableringschef påbörjas omgående. När rekrytering
genomförs ska 2-3 näringslivsrepresentanter ingå i rekryteringsgruppen.

Reservation
Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M) och Sten H Larsson (FAP) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Under hösten 2011 har en organisationsöversyn genomförts för näringslivskontoret under ledning av tf näringslivschef Margaretha Åslund. I översynen har en handfull olika alternativ värderats som i det föreliggande förslaget har vägts samman.
Ärendet behandlas både av allmänna utskottet och utvecklingsutskottet med
uppdelning enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-02-07.
Yrkanden
Ordförande Susanne Norberg med instämmande av Margareta Källgren:
Bifall till beslutets punkt 1 och 2.
Christina Haggren: Chefen för näringslivskontoret ska ha titeln Näringslivschef och organiseras direkt under kommundirektören. Positiv till förslaget
om näringslivskontorets lokalmässiga placering.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande mot Christina Haggrens
yrkande och finner att utskottet beslutar enligt eget förslag.

Justerandes signaturer
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§ 18

Sammanträdesdatum

2012-02-15

Godkännande av revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet
KS0719/11

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige
Reglemente för kommunala pensionärsrådet godkänns med följande ändring: Ordet ”handikapprådet” ersätts med ”pensionärsrådet” i punkten 6
första meningen.
Sammanfattning
Sedan 1971 har det funnits ett kommunalt pensionärsråd i Falu kommun.
Sedan 1982 finns bestämmelser i Socialtjänstlagen om att kommunen i sin
planering ska samverka med landstinget och de äldres intresseorganisationer. KPR ska ses som ett organ för denna samverkan.
2007 delades socialnämnden i två nämnder, socialnämnden och omvårdnadsnämnden. Numera är omvårdnadsnämnden huvudman för KPR och
därmed föreslår omvårdnadsnämnden att reglementet bör uppdateras så att
omvårdnadsnämnden enligt reglementet anges som huvudman för KPR.
Enligt omvårdnadsnämnden bör reglementet därutöver struktureras så att det
liknar det kommunala handikapprådets reglemente. Detta bedöms vara en
fördel då pensionärsrådet och handikapprådets uppdrag liknar varandra.
Förvaltningens förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-01-27.
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2011-12-21/tjänsteskrivelse 2011-1128.
Reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet.
Yrkanden
Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes signaturer
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§ 19

Sammanträdesdatum

2012-02-15

Uppföljning av försäkringsskador 2011
KS0039/12

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
1. Täcka skadekostnaden under 2011 om 1 267 065 kronor enligt specifikation i bilaga 3 till kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-01-17.
2. Finansiering ska ske ur överskottet i den interna försäkringsrörelsen.
Sammanfattning
Redovisning föreligger avseende reglering av skadekostnader för egendomsskador som ska bekostas inom ramen för den interna försäkringsrörelsen 2011.
Grunden för hur kommunen hanterar försäkringsfrågor är den samma för
2011 som för 2010.
Kommunens självrisk för egendomsskador har under året varit 428 000 kronor och den interna självrisken som förvaltningarna fått betala 3 000 kronor.
Premien för egendoms- och ansvarsförsäkringen under 2011 uppgår till
2 298 610 kronor (2010: 2 252 827 kronor).
Skadekostnaderna under 2011 uppgår, efter avdrag för interna självrisker,
till 1 267 065 kronor enligt bilaga 3. Skadekostnaderna täcks inom ramen
för den interna försäkringsrörelsen inklusive balanserat resultat från 2010.
Förvaltningens förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-0117.
Yrkanden
Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes signaturer

10 (10)

