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§ 79

Sammanträdesdatum

2014-06-10

Information om PA-samarbete och upphandling
KS0133/11

Beslut
Utskottet har tagit del av informationen.

Protokollsanteckning
Christin Haggren (M) lämnar följande anteckning till protokollet:
Punkt 1 på dagordningen för dagens allmänna utskotts sammanträde är
information om PA-samarbete och upphandling. Efter presentation av
nuläget inom det samarbete som äger rum mellan Falun och Säter inom
PA-området framställs förslag om att allmänna utskottet ska besluta om
förlängning av gällande avtal om PA-system. Avtalet gäller t o m 2015-1231 men förvaltningen vill ha beslut om förlängning tom 2016-09-30 för att
ha utrymme för ev. överklagan av nästa upphandling.
Vid möte 2011-09-14 fick förvaltningen i uppdrag att upphandla PAsystem. Det har funnits mycket god tid att förbereda en ny upphandling.
Kommunstyrelsen har vid upprepade tillfällen poängterad vikten av att Falu
kommun följer lagen om offentlig upphandling. Jag är därför inte beredd att
medverka till att kommunen tar beslut som avviker från denna och meddelar
därför att jag inte deltar i ett beslut som tänjer på gränserna för vad som är
tillåtet.
Allmänna utskottet väljer därför att inte ta något beslut i frågan eftersom det
redan finns beslut att upphandling ska göras.
Sammanfattning
IT-kontoret och personalkontoret återkommer med information om tidigare
beslut i allmänna utskottet om PA/IT-samarbetet med Säters kommun. Ett
samarbete i syfte att effektivisera driften av PA-system för att tillgodogöra
sig fördelar och kompetensutbyte mellan kommunerna.
IT-chefen och personalchefen redogör för arbetets fortskridande och den
pågående upphandlingen av PA/lönesystem.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 14.20 – 14.30.
Beslutsunderlag
Protokoll från allmänna utskottet 2011-09-14, § 65.
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§ 80

Sammanträdesdatum

2014-06-10

Ny förvaltningsstruktur - rekryteringsprocessen
KS0229/13

Beslut
1. Margareta Åslund och Christina Holback förordnas som
förvaltningschefer för den nya miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen from 1 jan 2015 tom 31 dec 21016 och kommundirektören ger dem uppdraget att from 11 juni 2014 forma den
nya förvaltningsorganisationen för driftsättning den 1 jan 2015.
2. Kommundirektören får i uppdrag att skyndsamt utreda kravprofil
för myndighetschef för Myndighetsnämnd (bygg och miljö) för
tillsättning den 1 jan 2015. Återrapport lämnas till allmänna
utskottes sammanträde den 17 september 2014.
Protokollsanteckning
Till protokollet antecknas att punkt sex, under sammanfattningen i allmänna
utskottets protokoll den 16 april 2014, ska ha följande lydelse:
- trafik- och stadsmiljöenheten från trafik- och fritidsförvaltningen,
stadsbyggnads- och näringslivskontoret och miljöförvaltningen bildar en
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning.
Sammanfattning
Kommundirektören redogör för hur långt man kommit i det pågående
organisationsarbetet med den nya förvaltningsstrukturen och lämnar förslag
på tillsättande av förvaltningschefer för den nya miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 13.30 - 13.35.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av samtliga ledamöter:
Enligt beslutet.

Sänds till
Kommundirektören
Samtliga nämnder och kommunstyrelseförvaltningen
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