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Svar på motion från Mikael Rosén (M), Mats Dahlström
(C), Maria Gehlin (FAP), Svante ParsjöTegnèr (FP) och
Ingrid Näsman (KD): Förslag till förstudieutredning för
att jämföra Falu kommuns kostnadsläge med andra
kommuner
KS0642/11

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige
Motionen bifalls till de delar som avser jämförelser med andra kommuner
kring nyckeltal och kostnadsläge samt besvarad till de delar som avser
konkurrensutsättning av verksamhet och organisation.

Reservation
Christina Haggren (M), Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) och Sten H
Larsson (-) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Mikael Rosen, Mats Dahlström, Maria Gehlin, Svante Parsjö Tegner och
Ingrid Näsman föreslår i en motion att en utredning ska startas omgående
som översiktligt granskar Falu kommuns samtliga verksamhetsområden för
att jämföra Falu kommuns kostnadsläge med andra kommuner.
Uppdraget bör belysa inom vilka övergripande områden kommunen har ett
högt kostnadsläge, visa på viktiga förändringsområden, mäta marknadsmässigheten vad gäller utformning och priser, identifiera ålderdomliga
strukturer, förekomsten av ”toppstyrning”, se om ”ej nödvändig
verksamhet” finns, ge en bild över vilka verksamheter som är möjliga att
konkurrensutsätta eller redan är konkurrensutsatta samt belysa om
kommunen har rätt balans mellan centraliserad och decentraliserad
verksamhet.
Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.
Beslutsunderlag
Motion 2011-11-23.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-03-05.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag.
Christin Haggren (M): Bifall till motionen i dess helhet.
Beslutsgång
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att allmänna utskottet
beslutar enligt ekonomikontorets förslag.
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Sammanträdesdatum

2014-05-14

Svar på motion från Maria Gehlin (FAP): Förstärkning av
sommaraktiviteter för barn
KS0185/13

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige
1. Motionen bifalls med motiveringen att möjligheten till samverkan
ses över med andra aktörer som verkar i motionens anda, under
förutsättning att finansiering kan lämnas.
2. Kommundirektören får i uppdrag att lämna förslag till finansieringslösning.
Allmänna utskottet beslutar för egen del
Kultur- och ungdomsnämnden uppmanas att förbereda arbetet med
motionens genomförande.
Sammanfattning
Maria Gehlin föreslår i en motion att 200 tkr ska avsättas till kultur- och
ungdomsnämnden för sommarverksamhet för barn i åldrarna 8 – 12 år.
Avgiftsfria aktiviteter ska skapas i samarbete med föreningar och andra
ideella organisationer.
Ekonomikontoret föreslår att motionen avslås med hänvisning till kulturoch ungdomsnämndens verksamhetsmässiga och ekonomiska
förutsättningar, vilket även kultur- och ungdomsnämnden ställer sig bakom.
Beslutsunderlag
Motion 2013-02-03.
Ekonomikontorets och kultur-och ungdomsförvaltningens gemensamma
tjänsteskrivelse 2013-07-23.
Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2014-04-24, § 39.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av samtliga ledamöter i
utskottet: Motionen bifalls med motiveringen att möjligheten till samverkan
ses över med andra aktörer som verkar i motionens anda, under
förutsättning att finansiering kan lämnas.
Kommundirektören får i uppdrag att lämna förslag till finansieringslösning.
Kultur- och ungdomsnämnden uppmanas att förbereda arbetet med
motionens genomförande.
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§ 68

Sammanträdesdatum

2014-05-14

Svar på motion från Agneta Ängsås (C) och Kristina
Wahlén (C): Trygghetsboende i Enviken
KS0207/14

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige
Motionen är besvarad och förslaget ska beaktas i kommande revidering av
boendeplan för äldre.

Sammanfattning
Agneta Ängsås och Kristina Wahlén föreslår i en motion att Lyssfallet i
Enviken renoveras efter de behov som är nödvändiga till trygghetsboende
och att nytt vård- och omsorgsboende byggs på lämplig plats i Enviken.
Beslutet är enligt omvårdnadsnämndens förslag.
Beslutsunderlag
Motion 2014-03-12.
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2014-04-23, § 64/tjänsteskrivelse 201404-01.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Motionen är besvarad och förslaget ska
beaktas i kommande revidering av boendeplan för äldre.
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Sammanträdesdatum

2014-05-14

Upphandlingssamverkan - revidering av samarbetsavtal
och reglemente för gemensamma nämnden med
anledning av utökning med Hedemora kommun
KS0303/11

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige
1. Förslag till reviderat samverkansavtal gällande upphandlingssamverkan mellan kommunerna: Falun, Borlänge, Gagnef,
Hedemora, Ludvika och Säter fastställs. Förslaget gäller från den 1
januari 2015 och ersätter tidigare avtal.
2. Förslag till reviderat reglemente för gemensam nämnd för
upphandlingssamverkan fastställs. Förslaget ersätter tidigare antaget
reglemente.
3. Förslag till reviderad antagen upphandlingspolicy med riktlinjer för
direktupphandling fastställs. Förslaget ersätter tidigare antagen
upphandlingspolicy med riktlinjer för direktupphandling.
Besluten förutsätter att samverkande kommuner fattar likalydande
beslut.
4.

Sammanfattning
Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika och Säters kommuner har tidigare fattat
beslut om upphandlingssamverkan.
Med anledning av utökning med Hedemora kommun till sex kommuner föreligger behov av reviderat samverkansavtal och berörda styrdokument.
Samverkansavtalet innehåller ett förslag om att bilda en samrådsgrupp bestående av ekonomicheferna i respektive kommun. Tidigare benämndes
denna grupp styrgrupp.
Samverkansformen är gemensam nämnd med ett gemensamt UpphandlingsCenter med Ludvika som värdkommun. Gemensam nämnd innebär att
kommunen överlåter ansvaret för en stor del av sin upphandlingsverksamhet
till den gemensamma nämnden.
Beslutet är enligt stadskansliets förslag.
Beslutsunderlag
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-04-25.
Reviderat samverkansavtal 2014-03-31.
Reviderat reglemente 2014-03-12.
Reviderad upphandlingspolicy med riktlinjer för direktupphandling 201403-12.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag.
Justerandes signaturer

8 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Justerandes signaturer

Sammanträdesdatum

2014-05-14

9 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 70

Sammanträdesdatum

2014-05-14

Antagande av policy och åtgärdsplan för ANDT (alkohol,
narkotika, doping, tobak) i Falu kommun
KS0599/13

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Falu kommun antar policydokument och åtgärdsplan 2014 för ANDTarbetet i Falu kommun.

Sammanfattning
I Falu kommun har en samverkansgrupp för ANDT frågor bildats 2014,
samverkansgruppen har gemensamt arbetat fram ett policydokument och en
åtgärdsplan för 2014.
Policydokumentet omfattar hur arbetet med den nationella ANDT- strategin
ska uppfyllas och ger vidare information om hur de lokala förutsättningarna
i Falu kommun ska inriktas genom en årlig åtgärdsplan. Policydokumentet
och den årliga åtgärdsplanen omfattar riktade insatser mot hela Faluns
befolkning och för kommunen som arbetsgivare.
Beslutet är enligt stadskansliets förslag.
Beslutsunderlag
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-04-28.
Policydokument för ANDT.
Åtgärdsplan 2014 för ANDT.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag.
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Sammanträdesdatum

2014-05-14

Utökning av antalet platser för mottagande av
ensamkommande barn
KS0695/13

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
1. Antalet platser för ensamkommande barn utökas from 1 juli 2014 i
avtalet med Migrationsverket från 12 platser till 25 platser varav 4 är
asylplatser och 21 är platser för ensamkommande barn med
uppehållstillstånd.
2. Kommunstyrelsens ordförande får på delegation teckna avtalet med
Migrationsverket om utökning av överenskomna platser för
mottagandet av ensamkommande barn.
Sammanfattning
Den första januari 2014 trädde två lagändringar i kraft. Den ena är en ny lag
som innebär utökade befogenheter för Migrationsverket att anvisa ensamkommande ungdomar till kommunerna. Den andra är ändring i
asylersättningsförordningen som gör att man endast får schablonen
(1900kr/dygn) oavsett placeringsform för en asylsökande ensamkommande
barn.
För att möta de ökade kraven på kommunen pga lagändringen som innebär
att Migrationsverket troligen kommer att anvisa flera ensamkommande
ungdomar till kommunen så planeras utökning av mottagandet med ett till
boende under hösten 2014.
Enligt Migrationsverket är det viktigt att kommunen inkluderar hela sin
boendekedja i avtalen med Migrationsverket för att kunna få rätt ersättning.
Migrationsverket menar att kommunen kan utöka överenskomna platser i
avtalet och inkludera de ungdomar som idag bor i utslussningsverksamheten. Migrationsverket skulle då ersätta kommunen med schablonbeloppet
1900 kr per ungdom och dygn.
Beslutet är enligt arbetsmarknads- och integrationskontoret förslag med
ändring enligt förslag till beslut nedan.
Beslutsunderlag
Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-29.
Förslag till överenskommelse från Länsstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Christina Haggren (M) med instämmande av ordförande Susanne Norberg
(S): Enligt arbetsmarknads- och integrationskontoret förslag men att avtalet
Justerandes signaturer
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med Migrationsverket tecknas på delegation av kommunstyrelsens
ordförande.

Justerandes signaturer
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§ 72

Sammanträdesdatum

2014-05-14

Omprioritering till Falun.se som webbprojekt för år 2014
KS0541/13

Beslut
1. Ett projekt tillsätts för att ta fram en ny extern webbplats för Falu
kommun. Detta beslut ersätter det tidigare beslutet att tillsätta ett
projekt för att ta fram och införa en ny intranätsportal under 2014.
Projektet ska genomföras i enlighet med de rekommendationer som
närmare anges i slutrapporten för förstudien för Falun.se. Beslutet
innebär att kommunikationschefen får i uppdrag att ta fram projektdirektiv till tilltänkt projektledare som i sin tur får i uppdrag att ta
fram projektplan.
2. Kommunikationschefen är projektägare och ska tillsätta en
styrgrupp. Arbetet sker i nära samarbete med pågående IT-översyn.
Vid behov ska referensgrupper tillsättas. Kommunens förvaltningschefsgrupp samt kommunikatörsnätverket ska utgöra stommen i
referensgrupperna.
3. Avsatta budgetmedel för projektet är 3,0 Mnkr. I detta ingår inköp
av nytt publiceringsverktyg samt webbplattform, relevanta tekniska
lösningar samt eventuella konsultkostnader. Arbetstiden för
projektets genomförande ska bekostas av respektive förvaltning som
ska bemanna projektgruppen och vara en del av genomförandet.
Sammanfattning
Förstudierna för såväl Insidan som Falun.se visar på ett stort utvecklingsbehov av kommunens kommunikationskanaler. Det finns även ett omfattande
tryck från verksamheten att ha en modern och uppdaterad extern webbplats
som på sikt även tillhandahåller relevanta e-tjänster från verksamheten.
Detta projekt hänger bitvis samman med nödvändiga förändringar av
kommunens intranät som det äskats medel för i samband med pågående
budgetarbete inför verksamhetsåret 2015.
Kommunikationskontoret föreslår nu att ett projekt tillsätts för att ta fram en
ny extern webbplats för Falu kommun. Förslaget innebär att projektet
ersätter det tidigare beslutet att tillsätta ett projekt för att ta fram och införa
en ny intranätsportal under 2014.
Beslutet är enligt kommunikationskontorets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunikationskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-29.

Justerandes signaturer
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§ 73

Sammanträdesdatum

2014-05-14

Rapport om heltidsprojekt
KS0196/11

Beslut
Utskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Aktuell information om projektet ”Heltid till alla” som pågår inom flera
förvaltningar i kommunen. Nyligen har ett avtal tecknats med Vision.
Beslutsunderlag
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2014-04-30.

Sänds till
Personalkontoret

Justerandes signaturer
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Sammanträdesdatum

2014-05-14

Uppföljning sommarjobb 2014
KS0274/09

Beslut
Utskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Arbetsmarknads- och integrationskontoret återkommer med redovisning om
antal sommarjobb som kommer att pågå under sommaren 2014 inom Falu
kommun. Uppmaning har gått ut till samtliga förvaltningar/kontor att bereda
plats för sommarjobb i så stor utsträckning som möjligt.
Idag är 198 sommarjobb tillsatta.
Beslutsunderlag
Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-02.

Sänds till
Arbetsmarknads- och integrationskontoret

Justerandes signaturer
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Sammanträdesdatum

2014-05-14

Information om ungdomsuppdrag 2014-2015
KS0275/13

Beslut
Utskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Arbetsmarknads- och integrationskontoret har uppdraget att under 2015
bedriva insatserna Ung Utveckling och Ungdomspraktikcenter.
Ung Utveckling riktar sig mot ungdomar mellan 16 och 24 år som inte har
fullföljt grundskolan eller gymnasieskolan. Motiverande grupp- och
individverksamheter för att stärka personens självkänsla och självbild ingår.
Ungdomspraktikcenter riktar sig mot ungdomar som fullföljt gymnasieskolan. Insatserna är främst individuella stödsamtal. Målet är att ungdomarna ska få en chans att komma ut på arbetsmarknaden via praktikplatser.
Beslutsunderlag
Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-29.

Sänds till
Arbetsmarknads- och integrationskontoret

Justerandes signaturer
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Sammanträdesdatum

2014-05-14

Olycksfalls och skadeförebyggande arbete i Falu
kommun
KS0628/13

Beslut
1. Falu kommun ska avvakta en återutnämning till "Säker och Trygg
kommun".
2. Ett strategiskt samordnat olycksfalls- och skadeförebyggande arbete
ska påbörjas. Miljökontoret får tillsvidare uppdraget i avvaktan på
den nya förvaltningsorganisationen.
Sammanfattning
Under våren 2013 gjordes en utredning om Falun kommuns olycksfallsförebyggande arbete. Bedömningen görs att Falu kommun ska avvakta med att
återutnämnas till ”Säker och trygg kommun”. Det finns en samstämmighet i
att Falun fortsättningsvis ska bedriva ett strategiskt övergripande arbete
inom det olycksfalls- och förebyggande arbetet. Uppdraget för samordningen kan tillsvidare ligga på miljökontoret, som nu har uppdraget att
samordna Säker och Trygg kommun.
Beslutet är enligt miljökontorets förslag.
Beslutsunderlag
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2014-04-30.

Sänds till
Miljökontoret

Justerandes signaturer
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Sammanträdesdatum
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Periodrapport april 2014
KS0006/13

Beslut
Utskottet har tagit del av informationen.

Protokollsanteckning
Nämnder och styrelser uppmanas att vidta åtgärder för att nå en budget i
balans då prognosen visar på ett stort minusresultat.
Sammanfattning
Ekonomichefen lämnar information om den senaste periodrapporten, per
den 30 april 2014.

Sänds till
Nämnder och styrelser
Kommunstyrelsekontoren

Justerandes signaturer
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