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Information om processen kring delårsbokslut
Diarienummer KS 27/11

Ärendet
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade 2011-09-13, § 110, att redogörelse för processen kring delårsbokslutet kommer att presenteras på
kommunstyrelsens allmänna utskott.
Ekonomichef Kjell Nyström lämnar information.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Paragraf
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Sammanträdesdatum
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Prislista för lunchservering i skolmatsalar
Diarienummer KS 355/10

Ärendet/ Tidigare behandling
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 juni 2011 beslutades att Falu
kommun ska erbjuda kommunens pensionärer att äta lunch vid kommunens
skolmatsalar och gav i uppdrag till kostenheten att tillsammans med ekonomikontoret arbeta fram en prislista för detta ändamål
Priset för personalmåltid i kommunens skolmatsalar har varit 48 kronor
fr.o.m. den 1 mars 2009, enligt beslut i skolnämnden den 29 januari 2009.
P.g.a. prisökningar föreslår kostenheten en ökning av detta pris.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunfullmäktige 2011-08-24, § 115.
Kommunstyrelseförvaltningens (kostenheten) tjänsteskrivelse 2011-08-24.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med Maria Gehlins förslag
att återremittera ärendet för besvarande av vad kostnadsökningarna består
av samt för beaktande av skolnämndens beslut avseende personalmåltider samt
att ärendet skall återredovisas vid allmänna utskottets sammanträde i oktober.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kostenheten)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Paragraf

Sammanträdesdatum
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Återredovisning av projektet Arbetsgivarvarumärke
Diarienummer KS 457/10

Ärendet
Projektet startades på uppdrag av kommundirektören med målet att ta fram
en strategisk plan för Falu Kommun som stärker och tydliggör arbetsgivaridentiteten mot kompetensmarknaden. Frågan om att ha ett tydligt varumärke som arbetsgivare har i olika sammanhang lyfts som viktig för att kunna
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla den kompetens som är nödvändig
för att uppnå verksamhetens mål.
Projektet har fortlöpt planenligt. Under projektets gång har dock styrgruppen beslutat att förlänga projekttiden till och med november för att möjliggöra en djupare förankringsprocess. I maj 2011 beslutade kommundirektören att anta den föreslagna varumärkesplattformen och den tillhörande
kommunikationsstrategin. Under hösten kommer en handlingsplan att tas
fram.
Tidigare behandling
Den 31 augusti 2010 informerades kommunstyrelsen om projektet. Kommunstyrelsen beslutade att projektet skulle återredovisas senast i augusti
2011.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2011-0822.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs
förslag
att ta informationen till protokollet samt
att slutredovisning av projektet ska ske senast vid allmänna utskottets första sammanträde under 2012.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Samarbete mellan Falu kommun och Säters kommun
inom PA/ IT-området
Diarienummer KS 133/11

Ärendet/ Tidigare behandling
Kommunstyrelseförvaltningen (IT-kontoret och personalkontoret) har under
våren presenterat ett PA/IT-samarbetet med Säters kommun. Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 16 februari 2011 att godkänna arbetet
och dess fortsättning. Av beslutsunderlagen framgår att samarbetet mellan
Falu- och Säters kommuner sker i syfte att effektivisera driften av PAsystem för att tillgodogöra sig fördelar och kompetensutbyte.
Arbetet har fortskridit och har nu kommit till det stadium då arbetet måste
inkludera leverantören och en planerad resursinsättning från de båda kommunerna. Det förutsätter ytterligare formalisering av de inblandade (Falu
Kommun, Säters kommun och leverantören). Arbetet hittills har inneburit
inventering/kartläggning, rutin- och processbeskrivningar, tekniklösningar,
säkerhets- och ansvarsfrågor och hur drift, systemförvaltning och internservice mot internkunderna i de bägge kommunerna påverkas och skall organiseras. En genomförandeplan har gemensamt tagits fram. Formella frågeställningar har också planerats, bl.a. inför detta beslut. Arbetet har bedrivits i
projektform.
Kommunstyrelseförvaltningens (IT-kontoret och personalkontoret) lämnar
som förslag till beslut på sammanträdet att allmänna utskottet beslutar:
att godkänna att Falu Kommun, genom kommunstyrelseförvaltningen (ITkontoret och personalkontoret) färdigställer arbetet med ett etablerat samarbete inom PA / IT med Säters kommun, vad avser drift, systemansvar, systemteknik, kommunikation och leverantörskontakter samt optionsmöjligheter med rapport daterad (reviderad) 2011-02-07,
att ge i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret och ITkontoret) om en ny upphandling av PA-system, om möjligt tillsammans med
Säters Kommun och ev. andra inom regionen och Dalarnas IT-samarbete,
att till dess att ny leverantör finns på plats ge i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret och IT-kontoret) att förlänga avtalet med
Aditro för applikationen Personec samt komplettera så att driften/ systemunderhållet och ansvar med Säters Kommun säkerställs,
att utifrån rapport beskriven ovan ge i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret och IT-kontoret) att teckna Samarbetsöverenskommelse med Säters Kommun,
att samarbetet baseras på att ge en ömsesidig effektivisering med ett ekonomiskt överskott i förhållande till nuvarande ordning samt
att denna paragraf omedelbart justeras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (IT-kontoret och personalkontoret) tjänsteJusterandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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skrivelse 2011-09-06.
Yrkanden
Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag.
Maria Gehlin: Bifall till förvaltningens förslag med tillägg att ärendet återredovisas till allmänna utskottets sammanträde i november 2012 och att
återredovisningen lägger tonvikt på hur beslutet påverkat kvalité, effektivitet
och ekonomi för kommunens kärnverksamheter.
Delbeslut
Allmänna utskottet beslutar
att ajournera sammanträdet mellan kl. 14.40-15.00
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena i ordning enligt nedan vilket
allmänna utskottet godkänner.
Först ställer ordförande på sitt eget förslag att bifalla förvaltningens förslag
och finner att allmänna utskottet beslutar enligt förslaget. Därefter ställer
ordföranden proposition på Maria Gehlins tilläggsyrkande och finner att
allmänna utskottet beslutar i enlighet med detta.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att godkänna att Falu Kommun, genom kommunstyrelseförvaltningen (ITkontoret och personalkontoret) färdigställer arbetet med ett etablerat
samarbete inom PA / IT med Säters kommun, vad avser drift, systemansvar, systemteknik, kommunikation och leverantörskontakter samt optionsmöjligheter med rapport daterad (reviderad) 2011-02-07,
att ge i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret och
IT-kontoret) om en ny upphandling av PA-system, om möjligt tillsammans med Säters Kommun och ev. andra inom regionen och Dalarnas
IT-samarbete,
att till dess att ny leverantör finns på plats ge i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret och IT-kontoret) att förlänga avtalet
med Aditro för applikationen Personec samt komplettera så att driften/
systemunderhållet och ansvar med Säters Kommun säkerställs,
att utifrån rapport beskriven ovan ge i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret och IT-kontoret) att teckna Samarbetsöverenskommelse med Säters Kommun,
att samarbetet baseras på att ge en ömsesidig effektivisering med ett ekonomiskt överskott i förhållande till nuvarande ordning,

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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att ärendet återredovisas till allmänna utskottets sammanträde i november
2012 och att återredovisningen lägger tonvikt på hur beslutet påverkat
kvalité, effektivitet och ekonomi för kommunens kärnverksamheter
samt
att denna paragraf omedelbart justeras.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (IT-kontoret och personalkontoret)
Säters Kommun

Justerandes signaturer
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Säkerhetsinvesteringar på IT-området med stöd från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Diarienummer KS 905/07

Ärendet
Fråga om säkerhetsinvesteringar på IT-området med stöd från myndigheten
för samhällsskydd och beredskap.
Syftet är att få en vägledningsdiskussion om finansieringen av en förhöjd
säkerhet inom IT-området. Diskussionen kan vara en plattform för vidare
politisk hantering i budgetarbetet.
IT-chef Jan E Fors föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (IT-kontoret) tjänsteskrivelse 2011-09-06.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs
förslag
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (IT-kontoret) att i första hand
gå vidare med satsningen på Nodrum 1 samt att hänskjuta frågan om
Nodrum 2 till budgetprocessen.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (IT-kontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Information om kommunens digitaliseringsprocess
Diarienummer KS 26/11

Ärendet
IT-chef Jan E Fors informerar om den pågående digitaliseringsprocessen i
kommunen och de olika tekniska lösningarna som övervägs.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Svar på motion från Åsa Nilser (FP): Hur ser det ut med
jämställdheten i skolan i Falun
Diarienummer 671/10

Ärendet
Kommunfullmäktigeledamoten Åsa Nilser föreslår i en motion att Falu
kommun genomför en satsning på att kartlägga om eleverna i Falu kommuns skolor får en likvärdig utbildning, oavsett kön, genom att ta fram
könsuppdelad statistik via enkäter till elever och medarbetare.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan
nedan.
Tidigare behandling
Skolnämnden beslutade 2011-01-26, § 4 att föreslå kommunfullmäktige att
motionen ska anses bifallen då skolförvaltningen kommer göra en kartläggning av undervisningens genomförande i Falu kommuns kommunala skolor.
Beskrivningen ska ske utifrån ett genusperspektiv.
Beslutsunderlag
Motion från Åsa Nilser diarieförd 2010-11-16.
Protokoll från skolnämnden 2011-01-26 § 4/ tjänsteskrivelse 2011-01-13.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-11-16.
Yrkanden
Maria Gehlin med instämmande från ordförande Susanne Norberg: Bifall
till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen är bifallen i och med att skolförvaltningen kommer att göra en
kartläggning av hur undervisningen genomförs i Falu kommuns kommunala skolor och beskrivningen sker utifrån ett genusperspektiv.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Svar på medborgarförslag om gratis busskort för skolungdomar
Diarienummer KS 293/11

Ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att alla skolungdomar i Falu kommun ska få
ett ”upp till 20-kort”.
Tidigare behandling
Trafik- och fritidsnämnden beslutade 2011-06-16 att översända trafik- och
fritidsförvaltningens och skolförvaltningens gemensamma yttrande till
kommunstyrelsen samt att medborgarförslaget därmed skulle anses besvarat.
Skolnämnden beslutade 2011-06-22 att avslå medborgarförslaget och därmed skicka trafik- och fritidsförvaltningens och skolförvaltningens gemensamma yttrande till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat 2011-03-31.
Trafik- och fritidsförvaltningens och skolförvaltningens gemensamma yttrande 2011-05-23.
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2011-06-16, § 49/ förvaltningens
tjänsteskrivelse 2011-05-23.
Protokoll från skolnämnden 2011-06-22, § 102/ förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-26.
Yrkanden
Ordförande Susanne Norberg och Maria Gehlin: Enligt beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
2. Kommundirektören får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde komplettera underlaget med uppgifter om hur många ungdomar som
berörs, dvs. får kort per ålderskategori, hur beräknas kostnaden/summan
för detta samt hur fördelas detta mellan skolungdomar och samtliga
ungdomar i kommunen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Redovisning av ej slutförda motioner per den 24 augusti
2011
Diarienummer KS 23/11

Ärendet
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa
de motioner vilkas beredning då ännu inte slutförts.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 16 mars 2000, att bifalla
motion om förbättrad redovisning av ej besvarade motioner, har redovisningen kompletterats med en kolumn där nämnder/styrelser/KS-kontor ska
ange när berörd remissinstans avser att besvara motionen. I ärenden där den
sista kolumnen ej ifyllts har remissinstanserna, trots påminnelse inte lämnat
något svar.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan
nedan.
Tidigare behandling
Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den
14 april 2011.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-08-29.
Yrkanden
Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av motioner
vilkas beredning per den 24 augusti 2011 inte slutförts tas till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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