SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2010-04-21

Plats och tid

Rådhusets sessionssal, Falun kl 13.15-17.10

Beslutande

Mats Dahlström (C) ordf.
Håkan Nohrén (KD)
Christina Haggren (M), del av § 39
Kerstin Söderbaum Fletcher (FP)
Maria Gehlin (FAP), del av § 39

Krister Johansson (S)
Monica Jonsson (S), ej § 39, §41
Margareta Källgren (S)
Susanne Norberg (S), § 39, § 41

Ej tjänstgörande
ersättare

Maria Gehlin (FAP), när hon inte
tjänstgör enl ovan
Lilian Erikson (M), §§ 33-34, del av

Sören Johansson (V)
Börje Svensson (FP)
Susanne Norberg (S), när hon inte
tjänstgör enl ovan
Sten H Larsson (FAP), §§ 33-34, del

§ 35

Ingrid Näsman (KD)
Inger Olenius (MP), §§ 33, 36
Övriga deltagare

av § 35

Kommundirektören
t f Kanslichefen
Ekonomichefen
Personalchefen, ej §§ 39-41
IT/Organisationschefen
Näringslivschefen
Chef för vikarieförmedlingen Tommy Qvarfordth, § 33
Upphandlingschef Ulla Gustavsson och kostchef Katarina Lindberg, § 36
Omvärldschef Anders Lundgren, § 38
Nämndadm Kerstin Bryskhe Persson

Utses att justera

Håkan Nohrén
Falu kommun, Rådhuset 2010-04-26
33 - 41

Justeringens tid och plats
Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

………………………………………………………….…..
Mats Dahlström

Justerande

………………………………………………………….…..
Håkan Nohrén
Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Datum när anslaget sätts upp
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 33

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
33TT

2010-04-21

Uppföljning av vikarieförmedlingen
Diarienummer KS 162/10

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) lämnar muntlig redovisning om vikarieförmedlingens första verksamhetsår, pågående åtgärder och
kommande förbättringar.
Chefen för vikarieförmedlingen Tommy Qvarfordth redovisar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2010-0406.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
förslag
att i pågående budgetprocess följa upp tidigare beslut att vikarieförmedlingen ska användas inom kommunens alla verksamheter samt
att i övrigt ta redovisningen till protokollet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)
Samtliga nämnder/kommunstyrelsekontor

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 34

Paragraf

T§
34TT

Sammanträdesdatum

2010-04-21

Information om utvecklingsprojekt inom personalområdet
Diarienummer KS 51/10

Ärendet
För att möta de stora utmaningar som vi som offentlig arbetsgivare ställs
inför vad gäller kompetensförsörjning, bemanning och hållbart arbetsliv har
personalkontoret tagit initiativ till att starta ett utvecklingsarbete i samverkan med de stora förvaltningarna. Arbetsnamnet för det samlade arbetet är
”att gå från PA till HR”. Efter två planeringsdagar i mitten på januari identifierades tre prioriterade utvecklingsprojekt och personalchefen fick i uppdrag att sjösätta dessa.
Personalchef Inger Klangebo informerar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2010-0331.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 35

Paragraf

T§
35TT

Sammanträdesdatum

2010-04-21

Återredovisning av antalet anställda och personalnyckeltal, inklusive långtidssjuka
Diarienummer KS 59/10 och 51/10

Ärendet
Det är av största vikt att följa utvecklingen av antalet årsarbetare, våra hälsotal och andra personalnyckeltal. Personalkontoret redovisar statistik avseende personalnyckeltal, inklusive långtidssjuka, för samtliga förvaltningar
inom Falu Kommun med personalredovisningen i bokslutet som grund.
Personalchef Inger Klangebo informerar.
Tidigare behandling
Ärendet har kontinuerligt redovisats till allmänna utskottet som vid föregående redovisning den 20 mars 2009 beslutade att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (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.
Allmänna utskottet beslutade den 20 januari 2010 att projekt långtidssjuka
ska återrapporteras till utskottets sammanträde i april.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2010-0331.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
förslag
att ta informationen till protokollet samt
att ärendet återredovisas på allmänna utskottets sammanträde i oktober
2010.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 36

Paragraf

T§
36TT

Sammanträdesdatum

2010-04-21

Vägledningsdiskussion med inriktning på livsmedelsupphandling
Diarienummer KS 333/10

Ärendet/Tidigare behandling
Kommunstyrelsen informerades vid sammanträdet den 30 mars 2010 om
den samverkan som finns mellan Borlänge, Gagnefs, Säters och Smedjebackens kommun ifråga om livsmedelsupphandling. Vid sammanträdet beslutades att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att söka få till stånd en
gemensam upphandling med Borlänge, Gagnefs, Säters och Smedjebackens
kommun ifråga om livsmedelsupphandling under år 2010 samt att hänskjuta
frågan om underlaget för upphandlingen till allmänna utskottet.
Allmänna utskottet håller en vägledningsdiskussion med inriktning på livsmedelsupphandling under medverkan av upphandlingschef Ulla Gustavsson
och kostchef Katarina Lindberg.
Utskottet diskuterar angående olika parametrar och får information om vad
som är möjligt enligt LOU. Ledamöterna poängterar att upphandlingar så
långt möjligt ska beakta -möjligheter för mindre producenter att lämna anbud, krav på odling och uppfödning som ansluter till de krav vi har i Sverige, krav på kvaliteter och frånvaro av vissa tillsatser samt andel ekologiska
livsmedel. Strävan ska också vara att upphandla råvaror i så stor utsträckning det sig göra låter i stället för färdigprodukter.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
förslag
att framhålla att viktiga kriterier vid livsmedelsupphandling för Falu kommun är miljöpåverkan, kvalitetssystem och ekologiskt odlade varor vilkas andel år 2015 ska vara 25 % samt
att i övrigt ta diskussionen till protokollet.

Expeditioner
Upphandlingschef Ulla Gustavsson och kostchef Katarina Lindberg

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 37

Paragraf

T§
37TT

Sammanträdesdatum

2010-04-21

Förlängning av socialchefens visstidsförordnande
Diarienummer KS 26/09

Ärendet
Förlängning av socialchefens visstidsförordnande tas upp till prövning.
Kommundirektören redogör för ärendet.
Tidigare behandling
Förhandlingsdelegationen föreslår att allmänna utskottet ska besluta att förlänga Ingalill Franks förordnande som socialchef för tiden 2010-07-17 till
och med 2014-07-16.
Beslutsunderlag
Protokoll från förhandlingsdelegationen 2010-04-19, § 19.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
förslag
att förlänga Ingalill Franks förordnande som socialchef för tiden 2010-0717 till och med 2014-07-16.

Expeditioner
Ingalill Frank

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 38

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
38TT

2010-04-21

Lägesrapport om arbetsplatsförlagd utbildning i Falu
kommun
Diarienummer KS 438/09

Ärendet/Tidigare behandling
Skolnämnden har inkommit med skrivelse i vilken man föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder som ökar antalet
APU/praktikplatser i Falu kommun.
Allmänna utskottet beslutade den 16 september 2009:
att kommundirektören och personalchefen får i uppdrag att sätta ihop en
projektgrupp för att utreda frågorna;
1. Förslag till åtgärder som ökar antalet APU och praktikplatser i Falu
kommun,
2. Ta fram förslag till riktlinjer för mottagandet av praktikanter och elever i
arbetsplatsförlagd utbildning i Falu kommun och förankrar dessa i förvaltningschefsgruppen,
3. Ta fram en årsplan för när elever och praktikanter ska ut i arbetslivet samt
att återredovisning av ärendet sker på allmänna utskottets sammanträde i
mars 2010.
Omvärldschef Anders Lundgren lämnar en lägesrapport.
Beslutsunderlag
Skrivelse från skolnämnden 2009-06-04.
Protokoll från allmänna utskottet 2009-09-16, § 120.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
förslag
att ta lägesrapporten till protokollet samt
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att lämna slutredovisning i
ärendet till allmänna utskottets sammanträde den 18 augusti 2010.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 39

Paragraf

T§
39TT

Sammanträdesdatum

2010-04-21

Diskussion om allmänna utskottets arbetsformer
Diarienummer KS 26/10

Ärendet
Allmänna utskottet inleder en diskussion om utskottets arbetsformer.
Kommundirektören redogör för kommunstyrelsens roll, att leda, styra, samordna, stötta och ha tillsyn över den kommunala verksamheten. Då många
verksamheter sorterar under allmänna utskottet är det viktigt att lägga tonvikten på strategiska frågor.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
förslag
att uppdra till kommundirektören att tillsammans med ekonomichefen och
it/organisationschefen komma med förslag på lämpliga arbetsformer för
allmänna utskottet till sammanträdet den 19 maj 2010.

Expeditioner
Kommundirektören, ekonomichefen och it/organisationschefen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 40

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
40TT

2010-04-21

Årsredovisning 2009 för Falu Kommuns förvaltade stiftelser
Diarienummer KS 30/10

Ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Rosén överlämnar årsredovisningen
2009 för Falu kommuns förvaltade stiftelser för godkännande.
Beslutsunderlag
Årsredovisningar från respektive stiftelse.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2010-0322 vilken även undertecknats av kommunstyrelsens ordförande.
Yrkanden
Ordförande Mats Dahlström: Enligt beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen för 2009 för Falu kommuns förvaltade stiftelser med däri gjorda dispositioner samt
att i övrigt lägga årsredovisningen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 41

Paragraf

T§
41TT

Sammanträdesdatum

2010-04-21

Ansökan om bidrag ur stiftelsen Samfond K 1
Diarienummer KS 94/09

Ärendet
Kungörelse om att bidrag kan sökas ur rubricerad stiftelse har varit anslagen
på kommunens anslagstavla i rådhuset under tiden 2009-11-26 – 2010-0120.
Ansökan har inkommit från Falu kommuns kultur- och ungdomsnämnd om
bidrag på 90 000 kronor till ombrytning och tryckning av Falu innerstads
bevarandeplanen ”Husen berättar”.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) överlämnar ärendet utan
förslag till beslut.
Tidigare behandling
Under år 2009 lämnades bidrag om 50 000 kronor till Falu kommuns kulturoch ungdomsnämnd för skapande av ett illustrerat album över Selma Lagerlöfs tid i Falun och 99 666 kronor till samma nämnd att användas till renovering av Herdins brygga i Faluån.
Beslutsunderlag
Ansökan från kultur- och ungdomsförvaltningen 2009-12-21/Protokoll från
kultur- och ungdomsnämnden 2010-02-18, § 5.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2010-036.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
förslag
att avslå ansökan och i samråd med kultur- och ungdomsförvaltningen söka
nya vägar för bidrag till tryckning av ny version av bevarandeplanen
”Husen berättar”.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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