SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2008-02-20

Plats och tid

Rådhusets sessionssal, Falun kl 8.15-12.05, 13.15-15.25.

Beslutande, se
även sid 2

Dan Westerberg (c) ordf.
Håkan Nohrén (kd)
Bo Jönsson (m)

Barbro Ödlund (s)
Roza Güclü Hedin (s)
Margareta Källgren (s)

Ej tjänstgörande
ersättare, se även
sid 2

Sören Johansson (v)
Monica Jonsson (s)
Maria Wilje (fap)
Ingrid Näsman (kd), ej del av § 17

Lilian Eriksson (m)
Krister Johansson (s)
Lars Broman (mp)
Jonny Gahnshag (s), §§ 15-16, § 20,
del av § 25

Övriga deltagare
Se även sid 2

Kommundirektören ej §§ 15-16 och 22-24, Kanslichefen ej §§ 15-16,
Ekonomichefen ej §§ 15-16, Fastighetschefen ej §§ 15-16 och 22-24,
Stadsbyggnadschefen, §§: 12-14, 17-19, 21
IT/Organisationschefen, del av § 12, § 14, § 17
Personalchefen, §§: 11, del av § 12, 15-16, del av § 17, 20, 23-25
Kontorschef Annika Nyström §§ 23-24
Kommunsekreteraren

Utses att justera

Margareta Källgren
Rådhuset i Falun 2008-02-27
11-25

Justeringens tid och plats
Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………………………...
Taimi Hermansson

Ordförande

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

Justerande

………………………………………………………….…..
Margareta Källgren
Bevis

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

Kommunstyrelsens allmänna utskott
2008-02-20
2008-02-28
Stadskansliet
…………………………………………………………………..
Kerstin Bryskhe Persson

Postadress

Besöksadress

Telefonväxel

791 83 FALUN

Rådhuset

023-830 00

Utdragsbestyrkande:

1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Beslutande, forts:

Paragraf

§ 11

Sammanträdesdatum

2008-02-20

Kerstin Söderbaum Fletcher (fp), ej §§ 22-24
Börje Svensson (fp), §§ 22-24

Ej tjänstgörande ersättare, forts:

Börje Svensson (fp) ej när han tjänstgjort enligt ovan

Övriga deltagare, forts:
Personalsekreterare Carl Sjölin, omvårdnadsförvaltningen, §§ 11 och 20
Brandmästare Kjell Erikhans från Räddningstjänsten DalaMitt och Yasemin
Mollauglo från polisen , § 12
Miljöchefen, del av § 12 och §18
Jerker Dalström från kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) § 23-24

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

2 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2008-02-20

Innehållsförteckning
§ 11

Redovisning om projektet ”Heltid till alla”...................................4
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Redovisning från Posom-gruppen .................................................5

§ 13

Skrivelser från Svärdsjörådet och Svärdsjö
Intresseförening om kosten i Svärdsjö ..........................................6

§ 14

Information och aktuellt om IT i Falu Kommun ...........................7

§ 15

Anställning av skolchef .................................................................8

§ 16

Rekrytering av ny stadsbyggnadschef ...........................................9

§ 17

Beslut om remittering av styrdokumentet ”Lokalpolicy
och hyresprinciper för internhyresprissättning och
lokalförsörjning i Falu kommun” ................................................10
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Fördelning av Falu kommuns uppdrag att ansvara för
markområden som förorenats - samt ansvar för övriga
kommunala uppdrag enligt Lagen om gaturenhållning
mm ...............................................................................................11

§ 19

Svar på revisionsrapport ”Granskning av
underhållsplaneringen för fastigheter ägda av
kommunen” .................................................................................12

§ 20

Projekt Arenamodellen samt heltidsanställningar som
huvudregel inom Falu kommun...................................................13

§ 21

Försäljning av fastigheten Byggmästaren 2, Mäster Jons
Gränd 1-3 i Falun.........................................................................15

§ 22

Internkontroll 2008: obligatoriska kontrollmoment
gällande alla förvaltningar samt internkontrollplan 2008
för kommunstyrelseförvaltningen ...............................................16
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Ökade insatser för offentligt skyddad anställning (OSA) ...........18
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Postadress signaturer Besöksadress
Justerandes
791 83 FALUN
Rådhuset

Telefonväxel

023-830 00

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 11

Paragraf

§ 11

Sammanträdesdatum

2008-02-20

Redovisning om projektet ”Heltid till alla”
Diarienummer KS 266/07

Ärendet
Personalsekreterare Carl Sjölin från omvårdnadsförvaltningen ger en muntlig redovisning av årsarbetstid inom omvårdnadsförvaltningen.
Tidigare behandling
Ärendet redovisades vid allmänna utskottets sammanträde den 14 februari
2007.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets beslut 2007-02-14 § 15.
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse daterad
2008-02-04.
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

§ 12

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 12

2008-02-20

Redovisning från Posom-gruppen
Diarienummer KS 395/05

Ärendet
Falu kommun har tillsammans med andra samhällsaktörer inom den egna
geografiska kommunens gränser, bildat och organiserat en frivillig resursorganisation för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer.
Verksamheten har tillkommit utifrån allmänt råd från socialstyrelsens
1991:2 (reviderat 1996).
POSOM står för Psykiskt Och Socialt OMhändertagande.
Kommundirektören har fastställt plan och arbetsordning för psykiskt och
socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer daterad 2007-10-08.
Kommundirektör Torkel Birgersson, personalchef Inger Klangebo, Yasemine Mollauglo från polisen och Kjell Erikhans från Räddningstjänsten DalaMitt föredrar ärendet.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att uppdra åt kommundirektören att utifrån diskussionerna vid dagens
sammanträde föreslå villkor för Falu kommuns POSOM-grupp samt
att ärendet återredovisas till allmänna utskottets sammanträde 2008-03-12.

Expeditioner
Kommundirektören

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 13

Paragraf

T§ 13

Sammanträdesdatum

2008-02-20

Skrivelser från Svärdsjörådet och Svärdsjö Intresseförening om kosten i Svärdsjö
Diarienummer KS 327/07

Ärendet
Två skrivelser har kommit in från Svärdsjörådet och Svärdsjö Intresseförening där man dels önskar att skolköken i Svärdsjö ska få ta över produktionen och distributionen av äldrematen i Svärdsjö och dels en begäran om
uppgifter om kostnader m m för kommunens köksinvesteringar och transportkostnader.
Tidigare behandling
Ärendet har inte tidigare behandlats.
Beslutsunderlag
Skrivelser från Svärdsjörådet och Svärdsjö Intresseförening daterade 200801-10 och 2007-11-19.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2008-02-10.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
och Håkan Nohréns förslag
att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att besvara Svärdsjö Intresseförenings skrivelse 2008-01-10 angående Haraldsbokökets produktion samt
att med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2008-02-10, avslå förslagen i Svärdsjörådets skrivelse daterad 200711-19.

Expeditioner
Svärdsjörådet och Svärdsjö Intresseförening inkl kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2008-02-10.
Kommunstyrelseförvaltningen (kommundirektören och kommunfastigheter)
Servicenämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 14

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 14

2008-02-20

Information och aktuellt om IT i Falu Kommun
Diarienummer 185/08/

Ärendet/tidigare behandling
På allmänna utskottets sammanträde den 12 december 2007 informerade
IT/Organisationschef Jan E Fors om punkterna telefoni, handdatorer samt
trådlösa nätverk.
IT/Organisationschef Jan E Fors informerar om: telefoni, bilddatabas, handdatorer, trådlösa nätverk, bilpoolsystem, vikariehantering, skoladministrativa systemet och nationella IT-strategin för vård och omsorg.
Sören Johansson från IT/organisationskontoret informerar om byte av kontorsprogramvara till OpenOffice som standard.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (IT/Organisationskontoret) PM daterat
2007-12-09.
Allmänna utskottets beslut daterat 2007-12-13.
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

§ 15

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 15

2008-02-20

Anställning av skolchef

Ärendet
Kommundirektör Torkel Birgersson och personalchef Inger Klangebo informerar om rekryteringsprocessen för skolchef och redogör för förhandlingsdelegationens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Protokoll från förhandlingsdelegationen 2008-02-18.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
och Håkan Nohréns förslag
att teckna anställningsavtal med Lena Stoltz som skolchef i Falu Kommun
under perioden 1 augusti 2008 t o m 2012-07-31.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 16

Paragraf

T§ 16

Sammanträdesdatum

2008-02-20

Rekrytering av ny stadsbyggnadschef

Ärendet
Kommundirektör Torkel Birgersson informerar om att stadsbyggnadschef
Per Grundström inte vill fortsätta som stadsbyggnadschef efter att hans förordnande går ut i juni samt att kommunen har slutit avtal med rekryteringskonsult för att anställa ny stadsbyggnadschef.
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

§ 17

Paragraf

T§ 17

Sammanträdesdatum

2008-02-20

Beslut om remittering av styrdokumentet ”Lokalpolicy
och hyresprinciper för internhyresprissättning och lokalförsörjning i Falu kommun”
Diarienummer KS 175/08

Ärendet
Falu Kommun tillämpar internhyra för de lokaler som olika kommunala
verksamheter nyttjar. Nuvarande styrdokument med regler för lokalförsörjning och prissättning m m beslutades 1998 och är i behov av en revidering.
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) har på uppdrag av
kommunstyrelsen tagit fram förslag till nytt styrdokument.
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår att utskottet
ska besluta att remittera förslaget till nya internhyresprinciper till nämnderna med återredovisning till allmänna utskottets sammanträde i april.
Fastighetschef Olle Wiking föredrar ärendet.
Tidigare behandling
Behovet av en revidering av internhyresprinciper har diskuterats vid en
mängd tillfällen i olika nämnder och styrelser i Falu kommun under åren
från det att nuvarande dokument beslutades i kommunfullmäktige 1998.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) missiv och styrdokument daterat 2008-02-19.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att godkänna att dokumentet ”Lokalpolicy och hyresprinciper för internhyresprissättning och lokalförsörjning i Falu kommun” skickas ut på
remiss till nämnderna, KopparStaden AB och partierna samt
att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att återredovisa remissvar och förslag till slutlig utformning av styrdokumentet
”Lokalpolicy och hyresprinciper för internhyresprissättning och lokalförsörjning i Falu kommun” till allmänna utskottets sammanträde 200805-21.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) för remissförfarande
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 18

Paragraf

T§ 18

Sammanträdesdatum

2008-02-20

Fördelning av Falu kommuns uppdrag att ansvara för
markområden som förorenats - samt ansvar för övriga
kommunala uppdrag enligt Lagen om gaturenhållning
mm
Diarienummer KS 144/08

Ärendet
Det är för närvarande oklart vem som innehar det kommunala uppdraget att
utföra Kommunens ansvar för markområden som förorenats. Det aktuella
ansvaret uppkommer i olika situationer som i detalj beskrivs i kommunstyrelseförvaltningens (miljö) tjänsteskrivelse. Tjänsteskrivelsen innehåller
också förvaltningens förslag till beslut.
Miljöchef Kristina Harsbo föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (miljö) tjänsteskrivelse daterad 2008-02-06.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 19

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 19

2008-02-20

Svar på revisionsrapport ”Granskning av underhållsplaneringen för fastigheter ägda av kommunen”
Diarienummer KS 918/07

Ärendet
KPMG har på uppdrag av Falu kommuns revisorer utfört en revision med
syfte att bedöma om tillräckliga underhållsinsatser görs så att kapitalförstöring inte uppstår. Detta beskrivs i yttrandet från kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) över revisionsrapporten. I huvudsak instämmer
kommunstyrelseförvaltningen i rapportens slutsatser.
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta enligt beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
KPMG har redovisat rapporten för kommunrevisionen i december 2007 som
önskar att kommunstyrelsen yttrar sig över rapporten senast den 29 februari
2008.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport ”Granskning av underhållsplaneringen för fastigheter ägda
av kommunen” daterad 2007-12-03.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) yttrande daterat 200802-06.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) yttrande över
revisionsrapporten om underhållsplaneringen som sitt eget,
att kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter i samarbete med
ekonomikontoret) ges i uppdrag att verkställa förslag enligt kommunstyrelseförvaltningens yttrande,
att alla nämnder ges i uppdrag att se över sin organisation för lokalcontrollerfunktion, samt
att denna paragraf omedelbart justeras.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 20

Paragraf

T§ 20

Sammanträdesdatum

2008-02-20

Projekt Arenamodellen samt heltidsanställningar som
huvudregel inom Falu kommun
Diarienummer KS 900/06

Ärendet
I många kommuner har beslut tagits om att heltid ska vara den normala anställningsformen och deltid en valbar möjlighet. Det finns många skäl till att
ge kommunens medarbetare önskad sysselsättningsgrad, men det kräver
också en ökad flexibilitet både från verksamheternas och från medarbetarnas
sida. Falu kommun har påbörjat processen genom en rad pågående projekt
och kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tror att detta är rätt
väg för att nå målet ”heltid till alla”.
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) föreslår att utskottet ska
besluta:
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att fullfölja
ansökan om deltagande i Trygghetsfondens utbildning,
att fortsätta det påbörjade arbetet med att införa årsarbetstid och på så sätt
erbjuda önskad sysselsättningsgrad, samt
att återrapportera resultaten av projekten i april 2009.
Tidigare behandling
Arenamodellen är ett projekt om samverkan för att minska antalet deltidsarbetslösa och timanställda anmälda på arbetsförmedlingen. I samband med
personalkontorets redovisning av Arenamodellen på allmänna utskottets
sammanträde den 17 oktober 2007 fick personalkontoret i uppdrag att utreda
möjligheterna till heltidsanställningar som huvudregel i Falu kommun.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets beslut 2007-10-17 § 144.
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) skrivelse daterad 200802-06.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med Dan Westerbergs och Barbro
Ödlunds förslag,
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att fullfölja
ansökan om deltagande i Trygghetsfondens utbildning,
att fortsätta det påbörjade arbetet med att införa årsarbetstid och på så sätt
erbjuda önskad sysselsättningsgrad med heltidsanställning som huvudregel,

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

2008-02-20

att personalkontoret får i uppdrag att se över alternativ till ”flytande turer” i
årsarbetstidsmodellen,
att återrapportera resultaten av projekten i februari 2009 samt
att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att redovisa
arbetet med vikarieförmedling vid allmänna utskottets sammanträde den
16 april.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

14 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 21

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 21

2008-02-20

Försäljning av fastigheten Byggmästaren 2, Mäster Jons
Gränd 1-3 i Falun
Diarienummer KS 532/07

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår kommunstyrelsen besluta att sälja fastigheten Falun Byggmästaren 2 till Rolf Åkersund och Augusta Winqvist, Mäster Jons Gränd 1-3 i Falun, för 300.000
kronor.
Tidigare behandling
En försäljning av fastigheten har tidigare behandlats av kommunstyrelsens
allmänna utskott. 1986-01-07 § 20 beslutade arbetsutskottet att avvakta trafikföringsutredningen för centrala Falun innan fråga om försäljning av fastigheten kan avgöras.
2006-03-28 § 69 beslutade kommunstyrelsen om trafikföringen mellan
Britsarvet och Centrum. Beslutet innebär att Mäster Jons Gränd efter ombyggnad öppnas för enkelriktad trafik mot norr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
daterad 2008-02-05.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna försäljningen av fastigheten Falun Byggmästaren 2 enligt
upprättat och av köparna undertecknat köpekontrakt.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 22

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 22T

2008-02-20

Internkontroll 2008: obligatoriska kontrollmoment gällande alla förvaltningar samt internkontrollplan 2008 för
kommunstyrelseförvaltningen
Diarienummer KS 78/08

Ärendet
I gällande reglemente för internkontroll ska varje styrelse/nämnd upprätta
och besluta om en internkontrollplan senast under februari månad gällande
för innevarande år.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta enligt beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige fastställde 2004-02-05 ett reglemente för intern kontroll. Kommunrevisionen genomförde i slutet på 2005 och i början på 2006
en granskning av efterlevnaden av reglementet. Det visade sig att efterlevnaden var mycket bristfällig och beslut togs om att tillsätta en kommunövergripande samordnare samt omarbeta reglementet för intern kontroll. Det
reviderade reglementet antogs av kommunfullmäktige 2006-10-12 och gäller från 2007-01-01.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse daterad
2008-02-06/Arbetsmodell och internkontrollplan för kommunstyrelseförvaltningen.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att arbetsmodellen, daterad 2008-02-06, enligt bilaga till kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande ska gälla för kommunstyrelseförvaltningen under år 2008,
att ge kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) rätten att under året
justera arbetsmodellen under förutsättning att fastställd internkontrollplan inte förändras,
att fastställa internkontrollplanen enligt bilaga 2 till kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande, att gälla för kommunstyrelseförvaltningen år 2008,

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

T§ 22T

Sammanträdesdatum

2008-02-20

att de obligatoriska kontrollpunkterna, som är fem stycken och avser resepolicyn, upphandling och inköp, styrmodellens genomförande, ärendehantering samt internkontrollarbete, ska gälla samtliga förvaltningar år
2008.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 23

Paragraf

T§ 23

Sammanträdesdatum

2008-02-20

Ökade insatser för offentligt skyddad anställning (OSA)
Diarienummer KS 85/08

Ärendet
Arbetsförmedlingen begär i skrivelse kommunens ställningstagande till att
tillhandahålla platser utöver de budgeterade för anvisning av arbetshandikappade i offentligt skyddade anställningar.
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
har frågat förvaltningar/kontor och kommunala bolag/ organisationer, inalles
19 mottagare, om de dels har arbetsuppgifter motsvarande de kompetenser
som aktuella personer har, dels är beredda att finansiera den kostnad som
statsbidraget inte täcker. Denna förfrågan resulterade i svar från sex av de
tillfrågade 19 enheterna.
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
föreslår att kommunstyrelsen ska besluta enligt beslutsrutan nedan.
Annika Nyström och Jerker Dalström från kommunstyrelseförvaltningen
(arbetsmarknads- och integrationskontoret) föredrar ärendet.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet beslutade den 23 januari 2008
att ge kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret i samråd med ekonomikontoret) i uppdrag att höra sig för hos förvaltningarna om möjligheten att ta emot personer med anställningsformen offentligt skyddad anställning (OSA),
att kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret
i samråd med ekonomikontoret) redovisar förslag till finansiering av reformen, samt
att ärendet redovisas på allmänna utskottet sammanträde 2008-02-20.
Beslutsunderlag
Arbetsförmedlingens skrivelse 2007-12-17.
Allmänna utskottets beslut 2008-01-23, § 8.
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
skrivelse daterad 2008-02-18.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

2008-02-20

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anslå högst 1 325 tkr för att skapa upp till 15 extra offentligt skyddade
anställningar under 2008, samt
att finansieringen sker genom att ianspråkta högst 1 325 tkr av de sex miljoner som reserverats hos kommunstyrelsen för tillkommande volymer i
verksamheten.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 24

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 24

2008-02-20

Återredovisning av projektet FixarMalte
Diarienummer KS 809/07

Ärendet
Förslag till fortsatt verksamhet för FixarMalte från kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret), som i sin tjänsteskrivelse föreslår att utskottet ska besluta:
att en tjänst FixarMalte inrättas med organisatorisk hemvist hos omvårdnadsförvaltningen,
att tjänsten inrättas med Jerker Dalströms (kommunstyrelseförvaltningen
(arbetsmarknads- och integrationskontoret)) och Jonas Hampus (omvårdnadsförvaltningen) skrivelse daterad 2008-01-07 som styrande dokument,
samt
att finansieringen sker genom tilläggsanslag till omvårdnadsförvaltningen
med 110 tkr 2008 och 210 tkr 2009.
Kontorschef Annika Nyström föredrar ärendet.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 16 juni 2005 att bifalla motion från Håkan
Nohren (kd), Katarina Gustavsson (kd) och Ulrik Lindgren (kd). Motionen
föreslog att behovet av och möjligheten att inrätta någon form av tjänst/er
eller service med uppgift att hjälpa och ”fixa” i de äldres hem för att hindra
fallolyckor och för att skapa trivsel hos de äldre skulle undersökas.
Allmänna utskottet beslutade 17 januari 2006 bl a att snarast möjligt, dock
senast 1 mars, att inrätta en tjänst som funktionen ”Fixar-Malte”, med arbetsmarknadsmedel under två år med utvärdering efter 1½ år.
Vid allmänna utskottets sammanträde den 17 oktober 2007 gavs uppdrag till
kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
att i samarbete med omvårdnadsförvaltningen utarbeta förslag till om och i
så fall hur, verksamheten FixarMalte kan fortsätta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
skrivelse daterad 2008-02-05.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg och Håkan Nohrén: Enligt beslutsrutan nedan.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

2008-02-20

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att en tjänst FixarMalte inrättas med organisatorisk hemvist hos omvårdnadsförvaltningen,
att tjänsten inrättas med kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknadsoch integrationskontoret) och omvårdnadsförvaltningens gemensamma
skrivelse daterad 2008-02-05 som styrande dokument,
att finansieringen sker genom tilläggsanslag till omvårdnadsförvaltningen
med 110 tkr 2008. Finansieringen sker genom de sex miljoner som reserverats hos kommunstyrelsen för tillkommande volymer i verksamheten samt
att hänskjuta frågan om finansieringen av ”Fixar-Malte” fr o m 2009 till
budgetprocessen inför 2009.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 25

Paragraf

T§ 25

Sammanträdesdatum

2008-02-20

Antagande av entreprenör för Danholnsskolan - om- och
tillbyggnad
Diarienummer KS 328/07

Ärendet
Ombyggnad av Danholnsskolan fortskrider enligt antaget lokalprogram.
Detaljprojektering är utförd och utvärdering av anbud pågår.
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta:
att uppdra till fastighetschefen att teckna avtal med entreprenörer X, som
utvärderats som nr 1, enligt anbudsutvärdering för respektive entreprenad,
att omfördela, inom beslutad investeringsbudget, erforderliga medel från
Svärdsjöskolan till Danholnsskolan,
att denna paragraf omedelbart justeras.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade den 9 mars 2006 att uppdra åt skolnämnden
att se över om besparingar i skollokaler kan göras, varvid hänsyn tas till
revidering av projektrapporten 1999-03-24 om skollokalernas framtid.
Skolnämnden beslutade 23 november 2006, att lokalisera en förskola i
Björkhagsskolan.
Skolnämnden beslutade 22 mars 2007, att åtgärder i enlighet med prioriteringslista skall vidtas i Danholnsskolan.
Allmänna utskottets beslutade 19 april 2007 att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att fortsätta arbeta med ärendet.
Kommunfullmäktige har den 10 maj 2007 antagit lokalprogram för om- och
tillbyggnad av Danholnsskolan.
Beslutsunderlag
Skolnämndens beslut 2006-11-23 § 111 och 2007-03-22 § 37.
Allmänna utskottets beslut 2007-04-19 § 54.
Kommunfullmäktiges beslut 2007-05-10 § 76.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse daterad 2008-02-06.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg: Bifall enligt beslutsrutan nedan och muntlig
redovisning vid dagens sammanträde.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

2008-02-20

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra till fastighetschefen att teckna avtal, enligt anbudsutvärdering
för respektive entreprenad,
att omfördela , inom beslutad investeringsbudget, erforderliga medel från
Svärdsjöskolan till Danholnsskolan samt
att denna paragraf omedelbart justeras.
Protokollsanteckning
Till protokollet antecknas att belopp och entreprenör i att-satserna ovan
kommer att skrivas in vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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