SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2006-06-13

Plats och tid

Rådhusets Sessionssal, Falun, kl 13.15 – 16.15

Beslutande

Dan Westerberg (c), ordf
Barbro Ödlund (s)
Maria Wilje (fap), kl 13.15-15.55, ej
del av § 83 och ej § 85
Renée Andersson (s)
Claes Mankler (s)

Mikael Rosén (m), del av § 83 och §
85
Lars-Erik Måg (fp), kl 13.15-14.15,
§ 78
Lilian Eriksson (m), § 79-85
Håkan Nohrén (kd)

Ej tjänstgörande
ersättare

Mikael Rosén (m), när han ej tjänstgör enl ovan
Lilian Eriksson (m), när hon ej tjänstgör enl ovan
Inger Olenius (mp), kl 13.15-15.30,
§ 78-82, del av § 84

Sören Johansson (v)
Jörgen Adolphson (spi)
Carin Gustafsson (s)
Bo Andersson (s)

Övriga deltagare

Kommundirektören
Åsa Brännström Integrationsverket, § 78
Kanslichefen
Sverker Spaak Integrationsverket, § 78
Ekonomichefen
Flyktingsamordn Rita Lindqvist, § 78
IT/Organisationschefen, § 81-85 Ekonom Agneta Hultgren, § 78
Fastighetschefen, § 82-85
Nämndadm Kerstin Bryskhe Persson
IT-ingenjör Johan Åkerblom, § 82-84

Utses att justera

Barbro Ödlund
Falu kommun, Rådhuset 2006-06-16
Exkl § 82 och § 84 som justerats 2006-06-13
78 - 85

Justeringens tid och plats
Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………………………...
Kerstin Bryskhe Persson

Ordförande

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

Justerande

………………………………………………………….…..
Barbro Ödlund
Bevis

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

Falu kommun, kommunstyrelsens allmänna utskott
2006-06-13
§ 82 och § 84 2006-06-14
Protokollet i övrigt 2006-06-16
Stadskansliet
…………………………………………………………………..
Kerstin Bryskhe Persson

Postadress

Besöksadress

Telefonväxel

791 83 FALUN

Rådhuset

023-830 00

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2006-06-13

Innehållsförteckning
§ 78

Information om utökade möjligheter till ersättning för ökat
flyktingmottagande............................................................................... 3

§ 79

Information om Finsam - Finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet i Dalarna .......................................................... 4

§ 80

Information om arbetslinje för unga socialbidragstagare................... 5

§ 81

Vägledningsdiskussion om försäljning av fastighet i
Klockarnäs............................................................................................ 6

§ 82

Antagande av entreprenör Haraldsbogymnasiet – Utveckling
av styr- och övervakningssystem (energibidragsprojekt)..................... 7

§ 83

Information om portal och e-tjänster.................................................. 8

§ 84

Upphandling av nytt telefonisystem................................................... 9

§ 85

Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Maria Kronbergs donation
till lekplats .......................................................................................... 10

Postadress
Justerandes
signaturer Besöksadress
791 83 FALUN
Rådhuset

Telefonväxel

023-830 00

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 78

Paragraf

§ 78

Sammanträdesdatum

2006-06-13

Information om utökade möjligheter till ersättning för ökat
flyktingmottagande
Diarienummer KS 182/06

Ärendet
Det svenska mottagandet av flyktingar och andra invånare som får uppehållstillstånd av liknande skäl kommer att öka kraftigt under 2006, vilket innebär att
Falu kommun förväntas ta emot 201 personer under 2006 enligt nya fördelningstal framtagna av Integrationsverket.
Åsa Brännström och Sverker Spaak från Integrationsverket informerar om utökade möjligheter till ersättning för ökat mottagande av flyktingar.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen att, till allmänna utskottets sammanträde den 15 augusti 2006, redovisa förslag på Falu kommuns möjlighet
till mottagande av flyktingar utifrån Integrationsverkets nya fördelningstal
för 2006, samt
att i övrigt ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 79

Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 79

2006-06-13

Information om Finsam - Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i Dalarna
Diarienummer KST 10/04

Ärendet/Tidigare behandling
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2004-06-15 § 111 bl a att anmäla intresse från Falu kommun att ingå i Finsam i Dalarna och att uppdra till
kommundirektören att utse förhandlingsansvariga. Allmänna utskottet har därefter erhållit löpande information i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade 2005-12-08, § 214
att ingå som medlem i samordningsförbundet ”Finsam-Falun”,
att anta förbundsordning för samordningsförbundet Finsam-Falun,
att genom ett senare beslut i budget för 2006 för det första verksamhetsåret
2006 avsätta 500.000 kronor och fr o m år 2007 avsätta 1.000.000 kronor per år,
att utse Dan Westerberg (c ) som ledamot och Lars-Erik Måg (fp) som suppleant i styrelsen för Finsam-Falun,
att utse Britt Källström (s) som revisor och Martin Andersson (fap) som revisors-suppleant,
att mandattiden för ledamoten, suppleanten, revisorn och revisorssuppleanten
skall vara till och med 2007-03-31,
att uppdra åt kommunstyrelsen att delta i och noggrant följa uppbyggnaden av
samordningsförbundet och återrapportera slutresultatet till fullmäktige, samt
att ovanstående beslut gäller under förutsättning av att försäkringskassan, landstinget och länsarbetsnämnden beslutar att ingå i samordningsförbundet.
Ordförande i Samordningsförbundet Finsam-Falun Dan Westerberg lämnar aktuell information i ärendet.
Beslutsunderlag
Protokoll från Samordningsförbundet Finsam-Falun 2006-04-21.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 80

Paragraf

§ 80

Sammanträdesdatum

2006-06-13

Information om arbetslinje för unga socialbidragstagare

Ärendet
Under år 2005 fick vid något tillfälle 543 st i åldersgruppen 20-24 år i Falun
ekonomiskt bistånd samt 136 st i åldersgruppen 18-19 år vilket totalt gör 679 st
unga vuxna. Detta är en mycket tung utgift för kommunen.
Ett möte har hållits för att skapa fler arbeten i syfte att växla så att bidragen blir
ersättning för arbete för unga i Falun som annars är hänvisade till försörjningsstöd. Ordförande Dan Westerberg informerar.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 81

Paragraf

§ 81

Sammanträdesdatum

2006-06-13

Vägledningsdiskussion om försäljning av fastighet i
Klockarnäs

Ärendet
Fastighetschef Olle Wiking inleder en vägledningsdiskussion för att belysa pågående förhandlingar avseende försäljning av fastighet i Klockarnäs.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att godkänna fastighetschefens synpunkter på försäljningen, samt
att i övrigt ta dagens vägledningsdiskussion till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 82

Paragraf

§ 82 A

Sammanträdesdatum

2006-06-13

Antagande av entreprenör Haraldsbogymnasiet – Utveckling av styr- och övervakningssystem (energibidragsprojekt)
Diarienummer KS 340/06

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) har beviljats bidrag för genomförande av energieffektiviserande åtgärder för att utveckla befintligt styroch reglersystem, som innebär att energieffektivare drift av fastigheten kan uppnås.
Fastighetschef Olle Wiking föredrar ärendet och förslag till beslut om antagande av entreprenör på Haraldsbogymnasiet för Utveckling av styr- och övervakningssystem utifrån underlag daterat 2006-05-30 (utdelas till ledamöterna).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) förslag 2006-05-30.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att anta entreprenör TAC, för ombyggnad av styr och regler på Haraldsbogymnasiet mot en anbudssumma om 3.590.000 kronor exkl moms,
att uppdra till fastighetschefen att teckna avtal med entreprenör enligt ovan,
samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) för delgivning till berörda

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 83

Paragraf

§ 83

Sammanträdesdatum

2006-06-13

Information om portal och e-tjänster

Ärendet
Vad en e-portal är för något och vad den innebär för kommuner och Falu kommun i synnerhet presenteras. Punkten har karaktären av vägledningsdiskussion
med syfte att öppna för en vidare förståelse för den starkaste utvecklingstrenden
inom IT och kommuner. E-portalen är en del av e-falun, som består av olika delar för att fortsätta att utveckla en rationell e-förvaltning.
IT/Organisationschef Jan Fors informerar.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret) att
återredovisa ärendet till allmänna utskottets sammanträde den 29 november
2006, samt
att i övrigt ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 84

Paragraf

§ 84

Sammanträdesdatum

2006-06-13

Upphandling av nytt telefonisystem

Ärendet
Kommunerna i MittDalarna har tillsammans genomfört en konkurrensutsättning
av telefonin inom ramen för Statskontorets (Vervas) ramavtal. Konkurrensutsättningen innebär ingen LOU, då denna är genomförd i och med Vervaupphandlingen.
En slutrapport föreligger, version 4.1 daterad 2006-06-06. Projektrapporten är
gemensam för berörda kommuner (utdelas till ledamöterna).
Förslaget har också presenterats för Kommunchefsträffen i MittDalarna och
vunnit samlat gillande.
IT/Organisationschef Jan E Fors och IT-ingenjör Johan Åkerblom föredrar
ärendet och förslag till beslut utifrån Kommunstyrelseförvaltningens
(IT/Organisationskontoret) missiv/förslag 2006-06-06 (utdelas till ledamöterna).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (IT/Organisationskontoret) missiv/förslag
2006-06-06.
Slutrapport projekt ”Telefoni i MittDalarna”, version 4.1, daterad 2006-06-06.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att utse Telia till leverantör av nytt telefonisystem för Falu kommun,
att utse Kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret) att teckna
avtal i enlighet med projektslutrapport version 4.1, daterad 2006-06-06,
att all finansiering sker inom nuvarande ordning och delegation,
att avtalet gäller från tidigaste tidpunkt, ävensom det ersätter tidigare avtal,
att ge i uppdrag till Kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret)
att ansvara för genomförandet,
att i övrigt låta rapporten vara styrande för genomförandet, samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret) för delgivning till berörda

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 85

Paragraf

§ 85

Sammanträdesdatum

2006-06-13

Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Maria Kronbergs donation
till lekplats
Diarienummer KS 409/06

Ärendet
Trafik- och fritidsförvaltningen har 2006-05-08 inkommit med en ansökan om
bidrag med 150 000 kronor till drift och skötsel av parken Kronbergs minne
under 2006. Stiftelsens ändamål är att bekosta anläggandet och underhållet av
parken Kronbergs minne som är en av Faluns centrala stadsparker.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) ställer sig positiv till ansökan
i yttrande 2006-05-23.
Beslutsunderlag
Trafik- och fritidsförvaltningens ansökan 2006-05-08.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande 2006-05-23.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar att allmänna utskottet skall besluta i enlighet
med beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att lämna bidrag med 150.000 kronor ur stiftelsen Maria Kronbergs donation
till lekplats för drift och skötsel av parken Kronbergs minne under 2006.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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