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Sammanträdesdatum
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Kommundirektörens sekreterare Linda Varga § 96-97, 99-103, finanssekreterare
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Karin Kirkham, nämndadministratör Kerstin Bryskhe-Persson
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§ 96

Sammanträdesdatum

2014-10-15

Svar på motion från Mikael Rosén (M), Mats Dahlström
(C), Maria Gehlin (FAP), Svante Parsjö-Tegner (FP) och
Ingrid Näsman (KD) Inrättande av samhällsbyggnadskontor mm
KS0641/11

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige
Motionen är besvarad.
Sammanfattning
Mikael Rosén, Mats Dahlström, Maria Gehlin, Svante Parsjö Tegnér och
Ingrid Näsman föreslår i en motion att Falu kommun ska utreda och inrätta
ett samhällsbyggnadskontor enligt vad som beskrivs i motionen.
Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-26.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S), Maria Gehlin (FAP) och Håkan Hammar
(M): Enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Justerandes signaturer
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§ 97

Sammanträdesdatum

2014-10-15

Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) Uppvakta
alla 100 åringar i vår kommun
KS0542/13

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Sammanfattning
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar ge
omvårdnadsnämnden i uppdrag att införa en uppvaktning på högtidsdagen
av alla 100-åringar i Falu kommun.
Omvårdnadsnämnden föreslår att motionen avslås med hänvisning till
kommunallagens likställighetsprincip.
Beslutet är enligt omvårdnadsnämndens förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2014-01-29/tjänsteskrivelse 2014-0116.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt omvårdnadsnämndens förslag.

Justerandes signaturer
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§ 98

Sammanträdesdatum

2014-10-15

Finansrapport 2014-08-31
KS0563/14

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Informationen tas till protokollet.
Sammanfattning
Ekonomikontoret lämnar rapport rörande medelsförvaltningen inom kommunkoncernen per 2014-08-31.
Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-09-23.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag.

Justerandes signaturer
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§ 99

Sammanträdesdatum

2014-10-15

Utökning av antalet platser för mottagande av
ensamkommande barn
KS0577/14

Beslut
1. Kommunstyrelsens ordförande får fortsatt delegation att teckna
överenskommelse med Migrationsverket om utökning av
överenskomna platser för mottagandet av ensamkommande barn
enligt fördelningstal för Dalarna från Länsstyrelsen.
2. Arbetsmarknads- och integrationskontoret får i uppdrag att, i samråd
med kommunfastigheter och Kopparstaden, starta ett tredje boende
när lämplig lokal införskaffats.
Sammanfattning
Den 1 januari 2014 trädde den nya lagen om utökade befogenheter för
Migrationsverket att anvisa ensamkommande ungdomar till kommunerna
ikraft. Länsstyrelserna har i samverkan med Migrationsverket tagit fram en
fördelningsmodell som visar hur anvisningarna ska fördelas mellan landets
samtliga kommuner. Fördelningstalet för Falun blev då 10 platser för
asylsökande ensamkommande barn. Sedan dess har Migrationsverket
anvisat totalt 14 asylsökande ensamkommande barn till Falun enligt den nya
lagen (UMA). Under 2014, t o m sista augusti, har 4 121 ensamkommande
barn sökt asyl i Sverige, vilket är en ökning med över 97 procent i
förhållande till samma period 2013. Detta har lett till att Länsstyrelsen har
tagit fram nya fördelningstal för hela landet och fördelningstalet för Falun
för år 2015 är 16 platser för asylsökande ensamkommande barn.
Beslutet är enligt arbetsmarknads- och integrationskontorets förslag.
Beslutsunderlag
Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-29.

Sänds till
Arbetsmarknads- och integrationskontoret
Socialförvaltningen
Kommunfastigheter
Kopparstaden

Justerandes signaturer
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§ 100

Sammanträdesdatum

2014-10-15

Det kommunala informationsansvaret- finansiering och
lokalisering
KS0231/12

Beslut
Arbetsmarknads- och integrationskontoret ansvarar för det
kommunala informationsansvaret (KIA) under år 2015 - 2017.
Finansiering sker via skolnämnden och socialnämnden.
Sammanfattning
Det kommunala informationsansvaret (KIA) regleras i skollagen,
”En hemkommun ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar
som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta, i syfte att
kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder”. Ungefär 70 ungdomar
har årligen omfattats av KIA.
Arbetsmarknads- och integrationskontoret (AIK) har, för 2012 - 2014
tilldelats resurser för att utföra uppdraget. Bedömningen är att kommunen
de tre nästkommande åren behöver två heltidstjänster för utförandet.
Uppdraget mellan 2015 – 2017 finansieras genom skolnämnden med
975 000 kr och socialnämnden med 325 000 kr.
Ny lagstiftning är på väg. Skolinspektionen får ett utökat ansvar för granskning av verksamheten. Kommunerna ska registrera ungdomarna och
Skolverket har fått ett uppdrag att hjälpa kommunerna i arbetet med
utformandet av ett gemensamt registreringssystem. Verksamheten byter
namn till kommunernas aktivitetsansvar.
Beslutet är enligt arbetsmarknads- och integrationskontorets förslag.
Beslutsunderlag
Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-25.

Sänds till
Arbetsmarknads- och integrationskontoret

Justerandes signaturer
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§ 101

Sammanträdesdatum

2014-10-15

Redovisning av Falu kommuns sommarjobb 2014
KS0274/09

Beslut
1. Utskottet har tagit del av informationen.
2. I kommande budgetdialog uppmana förvaltningarna att
tidigarelägga processen för att möjliggöra långsiktig planering
för ett utökat antal sommarjobb 2015.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens allmänna utskott antog den 22 januari 2014 nya
riktlinjer beträffande sommarjobben i Falu kommun. Feriearbete bytte namn
till sommarjobb. Sommarjobben ska i första hand fördelas genom lottning.
Förtur till ungdomar som inte tidigare haft sommarjobb i kommunens regi.
Lönekostnad för sommarjobb som lottas fördelas enligt följande,
arbetsmarknads- och integrationskontoret (AIK) 75% och anställande
förvaltning 25%. De förvaltningar som har särskilda krav på förkunskaper
för sommarjobben, ges möjlighet att anställa ungdomarna direkt utan
lottning och finansierar därmed hela lönekostnaden. Tjugofem sommarjobb
erbjuds till ungdomar med förtur från socialförvaltningen.
Kommunstyrelsens allmänna utskott antog den 16 april 2014 utmaningen att
uppmana samtliga förvaltningar/kontor att bereda plats för sommarjobb i så
stor utsträckning som möjligt. Då var 198 sommarjobb inrapporterade.
Uppmaningen gav resultat och det blev slutligen 241 kommunala
sommarjobb samt 120 sommarjobb hos allmännyttiga föreningar.
Beslutet är enligt arbetsmarknads- och integrationskontorets förslag.
Beslutsunderlag
Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-23.

Sänds till
Arbetsmarknads- och integrationskontoret
Ekonomikontoret

Justerandes signaturer
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§ 102

Sammanträdesdatum

2014-10-15

Information om samverkanspartner i Skogsstyrelsens
eventuellt kommande ESF-projekt
KS0576/14

Beslut
Utskottet har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Skogsstyrelsen planerar att söka en förstudie för ett större ESF projekt
rörande kompetensförsörjning inom gröna näringar. Förstudien skall göras
tillsammans med flera samverkande aktörer. Tillfrågade är Trafikverket,
Arbetsförmedlingen, Borlänge, Falun och Mora kommuner.
Arbetsmarknads- och integrationskontoret har fått förfrågan om att vara
medverkande samverkande aktör.

Sänds till
Arbetsmarknads- och integrationskontoret

Justerandes signaturer
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§ 103

Sammanträdesdatum

2014-10-15

Information om blidande av arbetsgrupp för Sociala
företag
KS0717/13

Beslut
Utskottet har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har bifallit medborgarförslaget Sociala företag, som
syftar till att Falu kommun ska organisera ett utvecklingsarbete för att stödja
arbetsintegrerade sociala företag. Arbetsmarknads- och integrationskontoret
(AIK) har fått i uppdrag att utse en arbetsgrupp med relevanta aktörer inom
kommunen som ska arbeta upp en process som stödjer upphandling av de
sociala företagens varor och tjänster.
Arbetsgruppen kommer att bestå av kommunala tjänstemän som utsetts av
förvaltningscheferna. En referensgrupp kommer att bildas som stöd för
arbetsgruppens arbete, den gruppen kommer att innehålla både interna och
externa experter. Det kommer under processen att bjudas in goda exempel
från kommuner och sociala företag.

Sänds till
Arbetsmarknads-och integrationskontoret

Justerandes signaturer
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§ 104

Sammanträdesdatum

2014-10-15

Familjecentral 2
KS0366/12

Beslut
1. Arbetet med att möjliggöra att en Familjecentral färdigställs i
Britsarvet under 2015 ska fortsätta.
2. Avsiktsförklaring från Kopparstaden undertecknas.
3. Kommunfastigheter får i uppdrag att säkerställa lokalprogrammet.
4. Kommunfastigheter får i uppdrag att fortsätta dialogen
med vem som ska vara huvudhyresvärd.
Sammanfattning
Det har under flera år arbetats med att hitta befintliga lokaler som är
lämpliga för att bedriva en Familjecentral i. I arbetet att lösa lokalfrågan på
bästa sätt har möjligheterna att bygga till befintlig vårdcentral i Britsarvet
setts över. Ett förslag finns på hur det kan genomföras av Kopparstaden som
ägare till vårdcentralen.
En ny detaljplan krävs för att det ska vara möjligt att genomföra en
byggnation på föreslagen plats. Begäran om att ny plan tas fram är inlämnad
av Kopparstaden till stadsbyggnadskontoret.
Utifrån de förutsättningar som nu finns har Kopparstaden tagit fram en
avsiktsförklaring som ska undertecknas av parterna för att säkerställa att
arbetet kan gå vidare med projektering parallellt med detaljplanearbetet.
Beslutet är enligt kommunfastigheters förslag med tillägg av beslutspunkt 2
och 3.
Beslutsunderlag
Kommunfastigheters tjänsteskrivelse 2014-10-06.

Sänds till
Kommunfastigheter

Justerandes signaturer
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§ 105

Sammanträdesdatum

2014-10-15

Kontaktcenter i Falu kommun
KS0585/14

Beslut
Ett gemensamt kontaktcenter inrättas för Falu kommun under
förutsättning att förslaget finansieras.
Sammanfattning
Kommundirektören beslöt i januari 2014 att en förstudie för ett gemensamt
kontaktcenter för hela kommunen skulle genomföras. Det övergripande
målet var att ta fram relevant beslutsunderlag.
En viktig ansats i förstudien var att från början tänka utifrån ett helhetsperspektiv. Även om arbetet i ett kommande projekt bör ske i etapper är det
viktigt att i utgångsläget ha med helhet. Utgångspunkten för förstudien är de
värderingar som ingår i kommunens vision: Till nytta för Faluborna och
enkla att samarbeta med.
Förstudien har nu genomförts och slutrapporten är klar. Erfarenheter från
kommuner som redan infört/håller på att införa kontaktcenter är samstämmiga med att ett beslut bör avse hela organisationen. Tydligt beslut och
tydligt ledarskap är nödvändigt. Dessutom bör extra medel tillföras projektet
under uppbyggnadsfasen. Minsta belopp är uppskattningsvis 0,8- 1,0 mkr, d
v s medel för att finansiera en extern resurs, som tillsammans med interna
resurser, utgör projektledning för införandet. Kostnader för eventuella
ombyggnader av lokal tillkommer. Under en uppbyggnadsfas är det också
önskvärt att ytterligare medel tillförs under 2-3 år för att göra processen
smidigare. När kontaktcenter är etablerat finansieras det till 100% inom ram
och genom ramväxling från förvaltningarna.
Namnet på den gemensamma funktionen föreslås bli kontaktcenter.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade 2014-10-14 att ett
gemensamt kontaktcenter inrättas under förutsättning att även allmänna
utskottet ställer sig bakom förslaget samt att förslaget finansieras.
Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-28.

Sänds till
Samtliga nämnder/förvaltningar och kommunstyrelsekontor
Justerandes signaturer
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§ 106

Sammanträdesdatum

2014-10-15

Information om webb-projektet

Beslut
Utskottet har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Projektledare Per-Johan Alzén lämnar aktuell information.

Sänds till
Kommunikationskontoret

Justerandes signaturer
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§ 107

Sammanträdesdatum

2014-10-15

Information om sjuktalsprojektet
KS0051/14

Beslut
Utskottet har tagit del av informationen.
Sammanfattning
I budget för 2014 beslutades om extra insatser för att aktivt arbeta med att få
ner sjuktalen i hela Falu kommun. Sedan tidigare finns ett kommunövergripande mål att sjukfrånvaron ska uppgå till högst 4,5 % och att
korttidsfrånvaron ska sänkas.
Personalchefen ger en muntlig redovisning av projektplanen och det
påbörjade arbetet.
Beslutet är enligt personalkontorets förslag.
Beslutsunderlag
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2014-10-01.

Sänds till
Personalkontoret

Justerandes signaturer
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§ 108

Sammanträdesdatum

2014-10-15

Återredovisning av antal anställda och
personalnyckeltal
KS0059/14

Beslut
Utskottet har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Allmänna utskottet beslutade den 20 maj 2009 att uppdra till
personalkontoret att enligt tidigare beslut, återredovisa ärendet två gånger
per år, och då även redogöra för antalet anställda/personalnyckeltal på
samtliga kontor och förvaltningar inom Falu kommun. Senaste
redovisningen gavs till kommunstyrelsens allmänna utskott i april 2014.
Beslutet är enligt personalkontorets förslag.
Beslutsunderlag
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2014-10-01.

Sänds till
Personalkontoret

Justerandes signaturer
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§ 109

Sammanträdesdatum

2014-10-15

Beslut om Heltidsavtal
KS0196/11

Beslut
1. Avtal om heltid till medarbetare tecknas med fackförbunden
Lärarförbundet, akademikerförbundet SSR och Ledarna.
2. Kommunalrådet Susanne Norberg får i uppdrag att teckna
avtal med fackförbundens företrädare.
Sammanfattning
Heltid till alla-projektet pågår för fullt inom kommunen och kommunen är
nu redo att teckna kollektivavtal om heltid med Lärarförbundet och med
fackförbundet akademikerförbundet SSR.
Lärarförbundet organiserar lärare, förskollärare och skolledare. Avtalet
gäller endast förskollärare inom skolformen förskola.
Fackförbundet akademikerförbundet SSR organiserar främst
socialsekreterare men också andra grupper som chefer och personalvetare.
Fackförbundet ledarna organiserar främst chefer.
Beslutet är enligt personalkontorets förslag.
Beslutsunderlag
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2014-09-23.

Sänds till
Samtliga kontor och förvaltningar

Justerandes signaturer
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§ 110

Sammanträdesdatum

2014-10-15

Godkännande av avtal om växling av
semesterdagstillägg mot extra semesterdagar
KS0578/14

Beslut
1. Avtal om växling av semesterdagstillägg till semesterdagar
tecknas med fackförbunden Lärarförbundet, Fysioterapeuterna,
Läkarförbundet, Naturvetarna, Psykologförbundet, Vision,
akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna och
Sveriges ingenjörer.
2. Förhandlingschefen får i uppdrag att teckna förslag på avtal
med fackförbundens företrädare.
Sammanfattning
Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare avser kommunen att teckna ett
avtal om växling av semesterdagstillägg mot extra semesterdagar.
Beslutet är enligt personalkontorets förslag.
Beslutsunderlag
Personalkontorets tjänsteskrivelser 2010-09-24 och 2010-10-06.

Sänds till
Samtliga kontor och förvaltningar

Justerandes signaturer
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§ 111

Sammanträdesdatum

2014-10-15

Rekrytering av förvaltningschef till nya
serviceförvaltningen
KS0057/14

Beslut
1. Kommundirektören får i uppdrag att teckna anställningsavtal
med Lars Ringsby som förvaltningschef för serviceförvaltningen
med början den 6 november 2014 t o m den 15 november 2018.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Förhandlingsdelegationen har berett ärendet. Rekryteringsprocessen har ägt
rum i samverkan med berörda fackliga parter och efter genomförd
förhandling föreslås att ett visstidsförordnande upprättas.
Beslutsunderlag
Protokoll från förhandlingsdelegationen 2014-10-13, § 49.

Sänds till
Kommundirektören
Personalkontoret

Justerandes signaturer
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§ 112

Sammanträdesdatum

2014-10-15

Rekrytering av IT-chef
KS0057/14

Beslut
1. Kommundirektören får i uppdrag att teckna anställningsavtal med
Henrik Walve som ny IT-chef med visstidsförordnande med början
den 1 januari 2015 t o m 31 december 2018.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Förhandlingsdelegationen har berett ärendet. Rekryteringsprocessen har ägt
rum i samverkan med berörda fackliga parter och efter genomförd
förhandling föreslås att ett visstidsförordnande upprättas.
Beslutsunderlag
Protokoll från förhandlingsdelegationen 2014-10-13, § 50.

Sänds till
Kommundirektören
Personalkontoret

Justerandes signaturer

20 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 113

Sammanträdesdatum

2014-10-15

Tvisteförhandling med Kommunal

Beslut
1. Förhandlingschefen får i uppdrag att försöka nå en förhandlingsöverenskommelse i tvist med Kommunal angående brott mot
förhandlingsskyldigheten enligt MBL vid nedläggning av
ungdomsboende inom socialförvaltningen på sådant sätt och inom de
ramar som framgår av personalkontorets tjänsteskrivelse daterad den
10 oktober 2014.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Fackförbundet Kommunal har i enlighet med förhandlingsordningen
inkommit med en tvisteförhandling för brott mot förhandlingsskyldigheten
då arbetsgivaren enligt Kommunal inte har primärförhandlat enligt MBL
(Lagen om medbestämmande i arbetslivet) vid nedläggning av ungdomsboendet inom socialförvaltningen.
Beslutsunderlag
Personalkontorets tjänsteskrivele 2014-10-13.

Sänds till
Personalkontoret
Socialchefen

Justerandes signaturer

21 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 114

Sammanträdesdatum

2014-10-15

Julklappar till anställda inom kommunen
KS0026/14

Beslut
Utskottet har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Maria Gehlin ställer en fråga om julklappar till anställda inom Falu
kommun. Kommundirektören och personalchefen lämnar aktuell
information.

Sänds till
Kommundirektören
Personalkontoret

Justerandes signaturer

22 (22)

