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§ 30

Sammanträdesdatum
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Information om ESF-projektet Kulturarvet - en väg till
socialt företagande KULING
KS0285/11

Beslut
Allmänna utskottet beslutar
Informationen tas till protokollet.
Sammanfattning
ESF-projektet ”Kulturarvet en väg till socialt företagande, Kuling” har slutdatum den 30 maj 2012. Då processen att skapa sociala företag kräver en
lång förberedelsetid dels för att de som ska bilda den juridiska driftsformen
oftast är helt oerfarna som företagare och dels ska utreda relationerna till
den offentliga sektorn som måste stödja de sociala företagen initialt och
kanske även under lång tid.
Verkstäderna Kulturarvets föremålsvård var en verksamhet som haft mycket
stort ekonomiskt stöd av sina tidigare huvudmän Nordiska Muséet, Arbetsförmedlingen och Samhall. Omvandling av en verksamhet som tidigare inte
haft något som helst krav på ekonomisk bärighet är komplicerat.
Inom ramen för ESF beslutade budget har en ansökan om 1-års förlängning
av ”Kuling” lämnats in och AIK med projektledning är beredd att fortsätta
arbetet att hitta rätt affärsområde nu när ansökan beviljats. Projektiden löper
fram till den 1 juni 2013.
Förvaltningens förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
tjänsteskrivelse 2012-04-04.

Justerandes signaturer
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§ 31

Sammanträdesdatum

2012-04-18

Information om resultatet av integrationsprojektet
Insteget
KS0081/09

Beslut
Allmänna utskottet beslutar
Informationen tas till protokollet.
Sammanfattning
Projektet Insteget har genomförts för målgruppen nyanlända flyktingar
under åren 2009-2011. 174 deltagare, kvinnor och män har under de första
två åren efter permanent uppehållstillstånd i Falu kommun följt projektets
inriktning mot tidig arbetslivsintroduktion eller vidare studier.
Förvaltningens förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
tjänsteskrivelse 2012-04-03.

Justerandes signaturer
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§ 32

Sammanträdesdatum

2012-04-18

Information från socialstyrelsens tillsynsbesök på
Kombo samt antagande av rutiner för hantering av Lex
Sarah
KS0262/11

Beslut
Allmänna utskottet beslutar
Förslag till rutiner för hantering av Lex Sarah på boendet för
ensamkommande flyktingbarn, Kombo och på arbetsmarknads- och
integrationskontoret överlämnas till kommunstyrelsen, med
erforderliga justeringar, för beslut.
Sammanfattning
Socialstyrelsens tillsynsavdelning utövar tillsyn över Kombos verksamhet
enligt socialtjänstlagen.
Tillsynen sker regelbundet med ett oanmält samt ett anmält besök per år.
Vid det senaste tillsynstillfället, i februari 2012, riktades kritik mot brister i
rutiner avseende tillämpningen av rapporteringsskyldighet enligt Lex Sara.
Förvaltningen föreslår att föreslagna rutiner för hantering av Lex Sarah på
boendet för ensamkommande flyktingbarn, Kombo och på arbetsmarknadsoch integrationskontoret antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
tjänsteskrivelse 2012-04-03.
Yrkanden
Lilian Eriksson med instämmande av Susanne Norberg: Enligt beslutet.

Justerandes signaturer
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§ 33

Sammanträdesdatum

2012-04-18

Sammanfattning av kartläggning resultatmått
Kvalitetsnätverk Bergslagen
KS0540/11

Beslut
Allmänna utskottet beslutar
1. Informationen och resultatet i rapporten ska användas som stöd när
de strategiska målen och måtten för 2013 formuleras för Falu
kommun.
2. Informationen i övrigt tas till protokollet.
Sammanfattning
Samtliga kommuner i Kvalitetsnätverk Bergslagen har deltagit i
Kommunens Kvalitet i Korthet 2011. Mätningen administreras och
samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i syfte att stödja
och stärka kommunernas arbete kring resultatstyrning.
Utvecklingen av den kommunala styrningen har enligt SKL gått från
detaljstyrning mot resultatbaserad styrning.
Var Falun och de övriga nätverkskommunerna befinner sig i synsättet kring
resultatstyrning försöker projektgruppen besvara i rapporten ”Kartläggning
av resultatmått i styrningen”.
Om ambitionen är att möjliggöra en resultatbaserad styrning kan en viktig
framgångsfaktor vara att använda mått som mäts på enhetligt sätt av landets
kommuner.
Förvaltningens förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-0329.

Sänds till
Falu kommuns nämnder
Kommunstyrelseförvaltningen (kommundirektör, samtliga kontor)

Justerandes signaturer
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§ 34

Sammanträdesdatum

2012-04-18

Återredovisning av antal anställda och
personalnyckeltal
KS0059/12

Beslut
Allmänna utskottet beslutar
1.

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) får i uppdrag att
återredovisa ärendet på allmänna utskottets sammanträde den 17
oktober 2012.

2.

Informationen i övrigt tas till protokollet.

Sammanfattning
Allmänna utskottet beslutade den 20 maj 2009 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. Senaste redovisningen gavs till kommunstyrelsens allmänna
utskott i oktober 2011.
Förvaltningens förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2012-0327.

Justerandes signaturer
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§ 35

Sammanträdesdatum

2012-04-18

Information om IT-projekt

Beslut
Allmänna utskottet har tagit del av informationen.
Sammanfattning
IT-chefen redogör för
 e-tjänster inom Falu kommun för ökad kommunal service och minskade kostnader
 kundgränssnitt för IT-kontoret samt
 skolans olika informationssystem och framtiden
Beslutsunderlag
PM 2012-04-09 e-falun e-tjänster inom Falu kommun för ökad kommunal
service och minskade kostnader

Justerandes signaturer
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Sammanträdesdatum
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Remissbehandling av "Framtidens Kulturskola i Falun"
KS0193/11

Beslut
Allmänna utskottet beslutar
1. Utredningen ”Framtidens kulturskola i Falun” ska (förutsättningslöst)
skickas ut på bred remiss till de politiska partier som är
representerade i kommunfullmäktige, kommunala nämnder och olika
kulturaktörer i kommunen (bl.a. landstingets kulturverksamheter,
föreningar, studieförbund).
2.

Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att verkställa
remissförfarandet och till kommunstyrelsen den 28 augusti 2012
presentera förslag till beslut.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 20 april 2011 att ge
skolnämnden och kultur- och ungdomsnämnden i uppdrag att starta en
utredning om en kulturskola i Falun. Sveriges Musik och Kulturskoleråd,
SMoK, har gjort utredningen på uppdrag av en styrgrupp bestående av
presidierna från skolnämnden och kultur- och ungdomsnämnden.
Både skolnämnden och kultur- och ungdomsnämnden överlämnar nu
utredningen ”Framtidens kulturskola i Falun” till kommunstyrelsen för bred
remissbehandling och beslut samt för ställningstagande till
huvudmannaskap för eventuell kulturskola enligt utredningens förslag.
Beslutsunderlag
Sveriges Musik och Kulturskolerådets utredning Framtidens kulturskola i
Falun.
Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2012-02-23, § 25/ tjänsteskrivelse 2012-02-13.
Protokoll från skolnämnden 2012-03-15, § 45/tjänsteskrivelse 2012-03-05.
Yrkanden
Lilian Eriksson med instämmande av ordförande Susanne Norberg: Enligt
beslutet.

Justerandes signaturer
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Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen
Skolnämnden
Kultur- och ugdomsnämnden

Justerandes signaturer
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§ 37

Sammanträdesdatum

2012-04-18

Årsredovisning 2011 för Falu kommuns förvaltade
stiftelser
KS0038/12

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige
1. Godkänna årsredovisningen för 2011 för Falu kommuns förvaltade
stiftelser med däri gjorda dispositioner.
2. I övrigt lägga årsredovisningen till protokollet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag överlämnar
årsredovisningen 2011 för Falu kommuns förvaltade stiftelser.
Förvaltningens förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-0308.
Yrkanden
Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes signaturer
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Sammanträdesdatum
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Svar på motion från Ove Raskopp (SD): Ökade
möjligheter för påverkan och insyn att följa politikens
arbete för både politiker och medborgare
KS0545/11

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås då vissa delar av det framförda förslaget redan är
genomfört och andra delar är föremål för pågående utredning inom
ramen för det uppdrag som givits till Fullmäktigeberedningen, Falu
Demokratikommun.
Sammanfattning
Ove Raskopp föreslår i en motion att det utses en kunnig och kreativ grupp
skickliga människor som ska utarbeta ett lättillgängligt forum där politikernas arbete belyses, analyseras och förklaras och där det även går att kommentera deras arbete. Vidare föreslår han att det på hemsidan skapas en länk
där det lätt och överskådligt ska gå att hitta motioner.
Förvaltningens förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Motion från Ove Raskopp diarieförd 2011-10-06.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-03 -19.
Yrkanden
Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes signaturer

12 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 39

Sammanträdesdatum
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Svar på motion från Åsa Nilser (FP) och Svante Parsjö
Tegnér (FP): Gemensamma etiska regler för
marknadsföring av skolor i Falu kommun
KS0557/11

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige
Motionen bifalles då skolförvaltningen kommer att ta initiativ till att
årligen bjuda in samtliga friskolor till ett möte där målsättningen är
att gemensamt arbeta fram etiska regler och förhållningssätt för hur
informations- och marknadsföring bör läggas upp inför elevernas val
av skola och program.
Sammanfattning
Skolnämnden har behandlat motionen den 15 mars 2012. Skolförvaltningen
kommer att ta initiativ till att årligen bjuda in samtliga friskolor till ett möte
där målsättningen är att gemensamt arbeta fram etiska regler och förhållningssätt för hur informations- och marknadsföring bör läggas upp inför
elevernas val av skola och program. Detta är i enlighet med motionärernas
förslag, så därmed föreslås motionen vara bifallen.
Beslutsunderlag
Motion, med bilaga, från Åsa Nilser och Svante Parsjö Tegnér diarieförd
2011-10-12.
Protokoll från skolnämnden 2012-03-13, § 46/tjänsteskrivelse 2012-02-17.
Yrkanden
Ordförande Susanne Norberg: Bifall till skolnämndens förslag.

Justerandes signaturer
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