SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Plats och tid

Ej tjg ersättare

2005-11-15

Rådhusets Sessionssal, Falun, kl 13.15 – 16.55
Dan Westerberg (c), ordförande
Barbro Ödlund (s)
Maria Wilje (fap)
Bo Andersson (s)

Claes Mankler (s)
Lilian Eriksson (m)
Håkan Nohrén (kd)

Ulf Elgemyr (fap)
Inger Olenius (mp)
Mikael Rosén (m), kl 14.00-16.55, § 141,

Olle Holmkvist (spi)
Sören Johansson (v)
Ragnar Kroona (s)
Jonny Gahnshag (s) kl 15.00-16.55, del

beslut § 149, § 150, del av § 151, §§ 152-157

av § 149, del av § 150, § 154, § 156
Övriga deltagare

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommundirektören
Kanslichefen, ej § 147
Ekonomichefen, § 141, del av § 149,
§ 150, § 154, del av § 156
T f personalchef Lena Öhman

IT/Organisationschefen, del av § 149,
del av § 154, del av § 156, § 150
Fastighetschefen, ej § 147
§ 150: Projektledarna Olle Christiansen, Katarina Lindberg och Pia Sundell

Bo Andersson
Falu kommun, Rådhuset 2005-11-23
Exkl § 141 som justerats 2005-11-15

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

141-157

Taimi Hermansson
Ordförande

Dan Westerberg
Justerande

Bo Andersson
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Falu kommun, kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2005-11-15

Datum för anslags uppsättande

2005-11- 23
Stadskansliet

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Kerstin Bryskhe Persson
Utdragsbestyrkande

Exkl § 141 som anslagits 2005-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Paragraf
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Sammanträdesdatum

2005-11-15

Innehållsförteckning
§ 141 Upphandling av banktjänster
§ 142 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Rupstjärn 6:31 (KS 798.05)
§ 143 Redovisning av antalet anställda, sjukskrivningar, rehabiliteringsåtgärder
mm inom kommunstyrelsen (KST 184/03)
§ 144 Avrapportering av bisysslor inom Falu kommun (KST 251/00)
§ 145 Fortsatt arbete med ”heltid till alla” (KST 102/02)
§ 146 Uppföljning av revisionsrapport: Granskning av underhållsplanering avseende gator, vägar, belysning och broar inom Trafik- och Fritidsnämnden
§ 147 Information om personalchef och kulturchef
§ 148 Seminarium om tjänstegarantier i Falu kommun
§ 149 Redovisning av resultatet av genomförd internkontroll enligt kontrollplan för år 2005 från kommunstyrelseförvaltningen
§ 150 Beslut om remittering av utredningen ”Översyn av Falu kommuns kostverksamhet” (KST 149/05)
§ 151 Yttrande över motion från Håkan Nohrén (kd) Katarina Gustavsson (kd)
och Ulrik Lindgren (kd): Begäran om kommunal folkomröstning om utökad valfrihet i barnomsorgen
§ 152 Yttrande över medborgarförslag från Sigvard Lindström angående - Ägardirektiv för Falu Energi & Vatten AB med dotterbolaget AB Falu Elnät Redovisning av löner och ersättningar till styrelseledamöter och verkställande direktörer samt arkivering av bolagshandlingar (KST 208/04)
§ 153 Finsam - Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i Dalarna
Forts.
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Innehållsförteckning, forts.
§ 154 Framtida organisation för vuxnas lärande och arbete (KST 125/04)
§ 155 Förslag till kontrollplan för år 2006 (KST 124/99)
§ 156 Principbeslut att införa inköpskort som ersättning för handkassor och för
utlägg i samband med tjänsteresor etc (KS 689.05)
§ 157 Redovisning av ansökan om stöd till investeringar i energieffektivisering
och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet (KS 571.05)
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2005-11-15

Upphandling av banktjänster
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) underlag 2005-11-08 har distribuerats elektroniskt till ledamöterna och utdelas även vid dagens sammanträde.
Ekonomichef Jan Malmberg föredrar ärendet och förslag till beslut utifrån underlag daterat 2005-11-09 (utdelas till ledamöterna).
IT/organisationschef Jan E Fors lämnar kompletterande information om ärendet.
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att som ekonomiskt mest fördelaktiga anbudsgivare antaga Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) som avtalspart vad avser centralkontosystem och andra
banktjänster för kommunen med de helägda kommunala bolagen under perioden
2006-02-01--2011-01-31 (5 år),
att ge ekonomichefen i uppdrag att underteckna avtalen,
att ärendet sekretessläggs till dess tilldelningsmeddelande har sänts ut samt
att förklara denna paragraf för omedelbart justerad.
____________________
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2005-11-15

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag avseende fastigheten Rupstjärn 6:31
(KS 798.05)
Stig Sundholm ansöker om bostadsanpassningsbidrag avseende iordningställande
av toalett i bottenplan i bostaden till en begärd kostnad av 50.000 kronor.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår 2005-10-31 att
kommunstyrelsen, med hänvisning till § 6 lagen om bostadsanpassningsbidrag
samt vidare utveckling i Boverkets handbok Kap. 6.5.1, skall besluta att avslå
ansökan om bostadsanpassningsbidrag med 50.000 kronor för utförande av toalett
bl a med motivering att åtgärderna bedöms behöva utföras redan av väsentligen
andra orsaker än funktionshindret.
___________________
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag,
med hänvisning till § 6 lagen om bostadsanpassningsbidrag samt vidare utveckling i Boverkets handbok Kap. 6.5.1
att avslå ansökan (BAB 370/05) om bostadsanpassningsbidrag med 50.000 kronor för iordningställande av toalett bl a med motivering att åtgärderna bedöms
behöva utföras redan av väsentligen andra orsaker än funktionshindret.
____________________
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2005-11-15

Redovisning av antalet anställda, sjukskrivningar, rehabiliteringsåtgärder
mm inom kommunstyrelsen (KST 184/03)
Kommunstyrelsen beslutade 2003-11-18 § 257, bl a att personalens storlek inom
kommunstyrelsens förvaltningar skall återredovisas till kommunstyrelsen fyra
gånger per år, med början 2003-12-31.
Allmänna utskottet beslutade 2004-09-14, § 147 att personalkontoret utvecklar
redovisningsunderlaget och beslutade vidare 2004-12-14 § 193 att uppdra åt
kommunstyrelseförvaltningen att två gånger per år, till allmänna utskottets sammanträden i maj och november, redovisa läget avseende antal anställda, sjukskrivningar, rehabiliteringsåtgärder mm.
____________________
T f personalchef Lena Öhman redovisar ärendet muntligt.
Fastighetschef Olle Wiking, kanslichef Eva Dahlander och kommundirektör Torkel Birgersson lämnar kompletterande information om ärendet.
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att redovisa ärendet inkl rehabiliteringsåtgärder och jämförelsetal till sammanträde med allmänna
utskottet den 23 maj 2006 samt
att i övrigt ta redovisningen till protokollet.
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2005-11-15

Avrapportering av bisysslor inom Falu kommun (KST0251/00)
Verksamhetsutskottet beslutade 2001-08-15 och 2001-09-01, §§ 51,57
att ändra datum för personalkontorets årliga redovisning av bisysslor inom Falu
kommun till kommunstyrelsens verksamhetsutskott till november med början år
2002.
____________________
Kommundirektör Torkel Birgersson redovisar ärendet muntligt vad gäller förvaltnings- och kommunstyrelsechefernas eventuella bisysslor.
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att ta redovisningen till protokollet samt
att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att redovisa bisysslor inom Falu kommun till sammanträde med kommunstyrelsens allmänna
utskott den 13 december.
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Fortsatt arbete med ”heltid till alla” (KST 102/02)
Kommunstyrelsen behandlade 2004-03-02 motion från Krister Andersson (v)
om allmän arbetstidsförkortning inom äldre- och särskilda omsorgen varvid bl a
beslutades att anteckna till protokollet
att kommunstyrelsen konstaterar att det finns behov av att formulera en politik
för hur vi ska uppnå att alla som vill ska kunna arbeta heltid. Innehållet i begreppet heltid för olika yrkesgrupper och frågan om fortsatt förkortning av arbetstiden hänger nära samman med möjligheter/önskemålet att arbeta heltid.
Personalkontoret bör tillsammans med berörda förvaltningar belysa frågeställningen.
Allmänna utskottet beslutade 2004-05-25, § 95 att anta personalkontorets ”Strategi för genomförande av ”Erbjudande om heltid till alla” i Falu kommun”, daterad
2004-05-17 samt att uppdra till personalkontoret att till sammanträde med kommunstyrelsens allmänna utskott 6 oktober 2004 dels ta fram statistik över nuvarande situation dels formulera frågor som skall resultera i förvaltningsvisa underlag avseende:
o Förekomst av deltid
o Orsaken till denna deltid och verksamhetskonsekvenser av ”erbjudande
om heltid”.
o Vilka ytterligare hinder och möjligheter finns för ett uppfyllande av löftet?
o Uppskatta hur många ytterligare tjänster/hur mycket mera arbetad tid
ett erbjudande om heltid, (eller ökad sysselsättningsgrad?), skulle resultera i på den egna förvaltningen.
En muntlig lägesrapport lämnades vid allmänna utskottets sammanträde den 11
jan 2005 § 6, av t f personalchef Jan Malmberg.
Företrädare från socialnämnden, produktionsstyrelsen och skolstyrelsen lämnade,
vid allmänna utskottets sammanträde den 15 februari 2005 § 15, synpunkter på:
o Vilka är orsakerna till att vi har deltidstjänster?
o Hur motiverad är personalen för att arbeta heltid?
o Vad kan öka motivationen? D v s vilka incitament behövs för att minska
deltidstjänsterna?
o Vilka vinster, ekonomiska eller verksamhetsmässiga, ger heltidstjänster?
o Finns det en kostnad förknippad med öka andel heltidstjänster?
o Vilka metoder finns för att nå ökad andel heltidstjänster?
Forts.
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145, forts 2005-11-15

Allmänna utskottet beslutade härvid att uppdra åt socialförvaltningen att återredovisa ärendet till allmänna utskottets sammanträde den 15 november 2005, vidare
beslutades att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att till
allmänna utskottets sammanträde den 24 maj 2005, lämna förslag om hur det fortsatta arbetet skall bedrivas när det gäller heltid åt alla inom Falu kommun och
även göra jämförelser med andra kommuner.
Allmänna utskottet beslutade 2005-05-24, § 60 att uppmana kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att fortsätta arbetet med heltid åt alla inom Falu
kommun, i avvaktan på socialförvaltningens återredovisning till allmänna utskottets sammanträde den 15 november 2005 och då även lämna aktuell redogörelse.
____________________
Ordförande Dan Westerberg lämnar en muntlig lägesrapport från omvårdnadsförvaltningen.
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att i samråd med
omvårdnadsförvaltningen återredovisa ärendet till sammanträde med allmänna
utskottet den 14 mars 2006 eftersom utvärdering sker i januari 2006 samt
att i övrigt ta informationen till protokollet.
____________________
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Uppföljning av revisionsrapport: Granskning av underhållsplanering avseende gator, vägar, belysning och broar inom Trafik- och Fritidsnämnden
(KS 483/05)
Kommunstyrelsens allmänna utskott behandlade vid sitt sammanträde den 18 oktober 2005: Yttrande över revisionsrapport: Granskning av underhållsplanering
avseende gator, vägar, belysning och broar inom Trafik- och Fritidsnämnden varvid bl a beslutades att kommundirektören skall lämna en redovisning beträffande
det s k ”Asfaltmålet” vid allmänna utskottets sammanträde 2005-11-15.
____________________
Kommundirektör Torkel Birgersson redovisar muntligen sitt uppdrag.
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att ta informationen till protokollet.
____________________
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Information om kulturchef och personalchef
Kommundirektör Torkel Birgersson informerar om att Lena Öhman tillsatts som
t f personalchef t o m 2005-12-31 samt att Birgitta Hellströms förordnande som t f
kulturchef förlängts till 2005-12-31.
Förhandlingsdelegationen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 14 november och föreslår allmänna utskottet besluta att godkänna av kommundirektören vidtagna åtgärder.
Kommundirektören och t f personalchefen har fått i uppdrag att komplettera utformningen av kravspecifikationen för rekrytering av kulturchef.
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att godkänna av kommundirektören vidtagna åtgärder samt
att i övrigt ta informationen till protokollet.
____________________
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Seminarium om tjänstegarantier i Falu kommun
Kommunalrådet Dan Westerberg föreslår i skrivelse 2005-11-02 att allmänna utskottet skall besluta att anlita Barbro Mellgren Konsult AB för att i Falu kommun
hålla ett seminarium om införande av tjänstegarantier i början av 2006.
____________________
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att anlita Barbro Mellgren Konsult AB för att hålla ett seminarium om tjänstegarantier samt
att kostnaderna finansieras via verksamhet D520.0031.1451.
____________________
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Redovisning av resultatet av genomförd internkontroll enligt kontrollplan
för år 2005 från kommunstyrelseförvaltningen
Kommunfullmäktige beslutade 2004-02-05 § 16 bl a
att fastställa reglemente för intern kontroll enligt ekonomikontorets skrivelse 200312-09 bilaga 1.
Kommunstyrelsen beslutade 2004-01-27 § 9 för egen del
att fastställa dels organisation dels regler och anvisningar för intern kontroll enligt
ekonomikontorets skrivelse 2003-12-09, bilaga 2.
Enligt kommunstyrelsens beslut 2004-01-27 § 9 bilaga 2, Kontrollplan och ansvar
för internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen, skall styrelse/nämnd dels upprätta en plan över vad den interna kontrollen under året skall fokusera på dels ange
hur dokumentation av resultatet av utförd kontroll skall utformas och återrapportering skall ske.
Kommunstyrelsen beslutade 2005-01-25, § 25 att fastställa reviderad internkontrollplan för år 2005, diarieförd 2005-01-20.

Till ledamöterna har utsänts Kommunstyrelseförvaltningens redovisning av resultatet av genomförd kontroll i yttrande 2005-11-10.
Kommundirektör Torkel Birgersson föredrar ärendet och informerar om att stadsbyggnadskontoret och IT/organisationskontoret lämnat underlag för sin uppföljning av kontrollplan för 2005.
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att ta redovisningen till protokollet samt
att uppmärksamma kommunens förvaltningar och kommunstyrelsekontor på att
ansvaret för att antagna styrdokument/policies publiceras på Falu kommuns intranät och/eller hemsida åvilar den förvaltning eller det kommunstyrelsekontor
som utformat dokumentet.
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Beslut om remittering av utredningen ”Översyn av Falu kommuns kostverksamhet” (KST 149/05)
Kommunstyrelsen beslutade 2005-02-22, § 45 bl a att godkänna projektdirektiv
”Översyn av Falu kommuns kostverksamhet” daterade 2005-02-20.
Allmänna utskottet fick en lägesrapport vid sitt sammanträde den 16 augusti.
____________________
Till ledamöterna har utsänts missiv och rapport ”Översyn av Falu kommuns kostverksamhet” daterade 2005-11-08.
IT/organisationschef Jan E Fors inleder ärendets föredragning.
Projektledarna Olle Christiansen, Katarina Lindberg och Pia Sundell föredrar utredningen ”Översyn av Falu kommuns kostverksamhet”
Kommundirektör Torkel Birgersson, ekonomichef Jan Malmberg och fastighetschef Olle Wiking lämnar kompletterande information om ärendet.
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att rapporten ”Översyn av Falu kommuns kostverksamhet” (version 1.2) går för
remissyttranden till Skolnämnden, Socialnämnden, Servicenämnden, Miljönämnden och Kommunstyrelseförvaltningen. Dessutom kommer pensionärsrådet att få
en särskild presentation innan beslutprocessen hamnar i Kommunstyrelsen,
att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att utifrån remissvaren sammanställa
beslutsunderlag till sammanträde med allmänna utskottet den 14 februari 2006,
att Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att lämna förslag om eventuella
ramväxlingar och finansiering av den strategiska kostenheten samt
att uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen att se över transportorganisationen
och därtill hörande logistik.
Forts.
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Till protokollet antecknas förslag på remissfrågor rörande kostutredningen 2005
från kommundirektören/IT/organisationschefen:
Kostutredningen har bedrivits i projekt med alla berörda förvaltningar representerade. En politisk styrgrupp från majoritet och opposition med representation
från berörda nämnder och styrelsen har följt projektet. En särskild referensgrupp
med berörda förvaltningschefer har deltagit i arbetet. Därmed har under projektets gång olika aspekter kunnat hanteras. För att säkerställa både former och det
slutgiltiga förslagets kvaliteter har vi föreslagit en remissomgång. Vi har begränsat remissfrågorna till tre. (Formellt finns dock inga begränsningar i remisssvaren)
1. Accepterar Ni huvuddragen i utredningen, som är grund för en helhetsbedömning, som en ny kostorganisation för Falu kommun?
2. Har Ni några invändningar i förslaget som bör ändras, men inte i alltför hög
grad som påverkar helheten?
3. Är det något särskilt Ni vill påpeka utifrån Er nämnds horisont, som särskilt
bör framhållas inför slutförslaget?

Till protokollet antecknas vidare att genomförandeplanen, efter önskemål från
skolnämnden, förskjuts en månad 2006 .
____________________
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Yttrande över motion från Håkan Nohrén (kd) Katarina Gustavsson (kd)
och Ulrik Lindgren (kd): Begäran om kommunal folkomröstning om utökad
valfrihet i barnomsorgen (KS 723.05)
Kommunfullmäktigeledamöterna Håkan Nohrén (kd), Katarina Gustafsson (kd)
och Ulrik Lindgren (kd), föreslår i en motion, daterad 2005-10-03 kommunfullmäktige besluta att på den allmänna valdagen 2006 genomföra en kommunal
folkomröstning om mer valfrihet i barnomsorgen.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) överlämnar 2005-10-18 beslutsunderlag för politiskt beslut i ärendet.

Ordförande Dan Westerberg yrkar, med instämmande av Lilian Eriksson, att allmänna utskottet skall föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med
motivering att folkomröstningsinstrumentet inte är lämpligt.
Håkan Nohrén yrkar, med instämmande av Maria Wilje, att allmänna utskottet
skall föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Sedan överläggningen förklarats vara avslutad ställer ordföranden proposition på
sitt eget med fleras avslagsyrkande på motionen mot Håkan Nohrén med fleras
bifallsyrkande till motionen och finner att allmänna utskottet beslutar i enlighet
med sitt eget med fleras avslagsyrkande.
Votering begärs.
Ordföranden föreslår följande voteringsproposition som allmänna utskottet godkänner: Den som bifaller ordföranden med fleras avslagsyrkande på motionen
röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej beslutar allmänna utskottets i enlighet med Håkan Nohrén med fleras förslag att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
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Vid voteringen aves 5 ja-röster och 2 nej-röster enligt nedan:
Ja: Dan Westerberg (c ), Barbro Ödlund (s), Bo Andersson (s), Claes Mankler (s)
och Lilian Eriksson (m).
Nej: Maria Wilje (fap) och Håkan Nohrén (kd).
Allmänna utskottet tillstyrker således kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med motivering att folkomröstningsinstrumentet inte är lämpligt.
Till protokollet antecknas att Håkan Nohrén reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
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Yttrande över medborgarförslag från Sigvard Lindström angående - Ägardirektiv för Falu Energi & Vatten AB med dotterbolaget AB Falu Elnät - Redovisning av löner och ersättningar till styrelseledamöter och verkställande direktörer samt arkivering av bolagshandlingar (KST 208/04)
Sigvard Lindström, Falun, föreslår i ett medborgarförslag daterat 2004-12-18:
o att sekretessförbudet upphävs på i ägardirektiv för Falu Energi & Vatten
AB och AB Falu Elnät åberopade bundna värden som uppges vara de
värden bolagen skulle ha haft om Falu kommun under 1997 valt att
avyttra bolagen
o att löner och ersättningar till styrelseledamöter och verkställande direktörer
i kommunala bolag i årsredovisningar ska innehålla uppgifter avseende respektive befattningshavare, samt
o att årsredovisningshandlingar och andra bolagshandlingar för kommunala
bolag ska vara förvarade så att de entydigt kan återfinnas för allmänheten såvida inte sekretessförbud föreligger.
KopparStaden AB ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens förslag till
yttrande 2005-09-27.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret och stadskansliet) föreslår
2005-10-20 att kommunfullmäktige skall besluta att medborgarförslaget bifalls så
vitt vad som sägs om ägardirektiv medan det avslås i övriga delar.

Kanslichef Eva Dahlander lämnar kompletterande information om ärendet.
Allmänna utskottet beslutar
att överlämna ärendet utan eget yttrande till kommunstyrelsen.
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Finsam - Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i Dalarna
(KST 10/04)
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2004-06-15 § 111 bl a att anmäla
intresse från Falu kommun att ingå i Finsam i Dalarna och att uppdra till kommundirektören att utse förhandlingsansvariga.
Allmänna utskottet har därefter erhållit löpande information i ärendet.
Kommundirektören lämnar utredning angående finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (FINSAM) daterad 2005-09-15 och föreslår kommunstyrelsen
besluta att Falu kommun skall ingå i ett finansiellt samordningsförbund enligt ”lagen om finansiell samordning”, i enlighet med liggande utredning, att Falu kommun avsätter 1.000.000 kronor för bildandet och det första verksamhetsåret av
”FINSAM-Falun” samt att Falu kommun, när övriga parter tagit erforderliga beslut, i Kommunstyrelsen utser styrelserepresentanter.
Allmänna utskottet informerades den 4 oktober om bl a Centrala SamverkansGruppens planerade behandling av ärendet.
Samverkansberedningen Landstinget Dalarna och Falu kommun tillstyrker projektet 2005-09-21.

Till ledamöterna utdelas yttrande från Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) daterat 2005-11-11 med förslag till beslut.
Kommundirektör Torkel Birgersson lämnar kompletterande information om ärendet och att Centrala Samverkansgruppen inte har några erinringar mot förslaget.
Allmänna utskottet tillstyrker, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag,
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att ingå som medlem i samordningsförbundet ”Finsam-Falun”,
att anta förbundsordning för samordningsförbundet Finsam-Falun,
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att genom ett senare beslut i budget för 2006 för det första verksamhetsåret 2006
avsätta 500.000 kronor och fr o m år 2007 avsätta 1.000.000 kronor per år,
att utse en ledamot och en suppleant i styrelsen för Finsam-Falun,
att utse en revisor och en suppleant,
att mandattiden för ledamoten, suppleanten, revisorn och revisorssuppleanten
skall vara till och med 2007-03-31,
att uppdra åt kommunstyrelsen att delta i och noggrant följa uppbyggnaden av
samordningsförbundet och återrapportera slutresultatet till fullmäktige, samt
att ovanstående beslut gäller under förutsättning av att försäkringskassan, landstinget och länsarbetsnämnden beslutar att ingå i samordningsförbundet.
Allmänna utskottet föreslår, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag,
att kommunstyrelsen – under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt
ovan – för egen del skall besluta
att uppdra åt kommundirektören att delta i och noggrant följa uppbyggnaden av
samordningsförbundet och återrapportera detta till kommunstyrelsen, samt
att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) att tillse att samordningsförbundet erhåller regler för fullgörandet av skyldigheterna enligt arkivlagen.
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Framtida organisation för vuxnas lärande och arbete (KST 125/04)
I samband med fastställande av ny nämnd- och förvaltningsorganisation för
Falu kommun beslutade kommunstyrelsen för egen del 2004-11-30, § 268 bl a
att uppdra åt kommundirektören att utreda vidare framtida organisation för vuxnas lärande, arbetsmarknadsfrågor, eventuell daglig verksamhet (LSS) och Datorteket.
Kommunstyrelseförvaltningen redogör för uppdraget i rapport ”Vuxnas lärande
och arbete” slutversion 2005-09-15 och förslag till beslut i missiv, slutversion
2005-09-25.
Servicenämnden tillstyrker en överföring av Datorteket till utförarorganisationen
Kommunservice Arbetscenter 2005-08-23, § 31.
Allmänna utskottet informerades den 4 oktober om bl a Centrala SamverkansGruppens planerade behandling av ärendet.
____________________
Kommundirektör Torkel Birgersson och IT/organisationschef Jan E Fors lämnar
kompletterande information om ärendet.
Maria Wilje yrkar att att-sats 3 med beslutsnivå kommunstyrelsen skall lyda:
att uppdra till kommundirektören att påbörja en intern rekrytering av en chef för
det nya kontoret inom befintliga ramar.
Dan Westerberg yrkar avslag på Maria Wiljes yrkande och yrkar vidare att att-sats
tre med beslutsnivå kommunstyrelsen får oförändrad lydelse i enlighet med missivet 2005-09-22:
att uppdra till kommundirektören att påbörja rekryteringen av en chef för det nya
kontoret.
Sedan överläggningen förklarats vara avslutad ställer ordföranden först proposition på förslag till beslut i enlighet med missiv 2005-09-22 förutom att-sats tre
med beslutsnivå kommunstyrelsen och finner att allmänna utskottet beslutar att
bifalla dessa att-satser.
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Härefter ställer ordföranden proposition på sitt eget förslag till lydelse av att-sats
tre med beslutsnivå kommunstyrelsen mot Marias Wiljes ändringsyrkande enligt
ovan och finner att allmänna utskottet beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.
Allmänna utskottet tillstyrker således kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att från och med 2006-01-01 bilda en ny enhet av nuvarande FCU, AME och
Flyktingmottagningen i enlighet med utredningsrapporten "Vuxnas lärande och
arbete" daterad 2005-09-15,
att organisera den nya verksamheten under Kommunstyrelseförvaltningen som ett
särskilt kontor,
att överföra Datorteket från Kommunstyrelseförvaltningen till Kommunservice
samt
att hänskjuta frågan om att namnge det nya kontoret till kommunstyrelsen,
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan föreslås kommunstyrelsen besluta
att det nya kontoret får en särskild rapporteringsskyldighet till kommunstyrelsens
utvecklingsutskott,
att uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen (Stadskansliet) att se över kommunstyrelsens, servicenämndens och socialnämndens reglementen samt delegationsordningarna för dessa nämnder/styrelsen,
att uppdra till kommundirektören att påbörja rekryteringen av en chef för det nya
kontoret samt
att uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att göra erforderliga överföringar i budget mellan verksamheterna för att tillskapa det nya kontoret.
____________________
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Förslag till kontrollplan för år 2006
Kommunfullmäktige beslutade 2004-02-05 § 16 bl a
att fastställa reglemente för intern kontroll enligt ekonomikontorets skrivelse
2003-12-09 bilaga 1.
Kommunstyrelsen beslutade 2004-01-27 § 9 för egen del
att fastställa dels organisation dels regler och anvisningar för intern kontroll enligt
ekonomikontorets skrivelse 2003-12-09, bilaga 2.
Enligt kommunstyrelsens beslut 2004-01-27 § 9 bilaga 2, Kontrollplan och ansvar
för internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen, skall styrelse/nämnd dels upprätta en plan över vad den interna kontrollen under året skall fokusera på dels ange
hur dokumentation av resultatet av utförd kontroll skall utformas och återrapportering skall ske.
____________________
Till ledamöterna utdelas Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontorets) förslag till kontrollplan för 2006 daterad 2005-11-13.
Allmänna utskottet föreslår, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag,
kommunstyrelsen besluta
att fastställa internkontrollplan för år 2006 enligt Kommunstyrelseförvaltningens
(ekonomikontorets) förslag daterat 2005-11-13.
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Principbeslut att införa inköpskort som ersättning för handkassor och för
utlägg i samband med tjänsteresor etc (KS 689.05)
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår i yttrande 2005-09-13
att kommunstyrelsen bl a skall besluta att införa personliga inköpskort som ersättning för kommunens handkassor samt för utlägg i tjänsten.
____________________
Kommundirektör Torkel Birgersson och ekonomichef Jan Malmberg lämnar kompletterande information om ärendet.
Allmänna utskottet föreslår, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs och Lilian
Erikssons förslag, kommunstyrelsen besluta
att införa personliga inköpskort som ersättning för kommunens handkassor samt
för utlägg i tjänsten,
att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att upphandla
kreditkorten samt
att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att utforma regler
m m för användningen.
____________________
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Redovisning av preliminärt beslut från länsstyrelsen om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet
(KS 571.05)
Kommunstyrelsens allmänna utskott behandlade 2005-08-16, § 101 ”Redovisning
av ansökan om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till
förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet” varvid
beslutades att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att
återredovisa till kommunstyrelsen vid allmänna utskottets sammanträde den 15
november 2005 dels vilka bidrag som har erhållits dels hur finansieringen av
kommunens del av investeringen skall ske.
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) redovisar ärendet 2005-1026 och föreslår kommunstyrelsen besluta
att Kommunstyrelseförvaltningens (Kommunfastigheter) äskande om investeringsmedel enligt bilaga 2 till ovan nämnda skrivelse beslutas i budgetprocessen
för 2006 för genomförandet av åtgärderna på de fastigheter där energibidrag har
beviljats samt att
uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (Kommunfastigheter) att söka bidrag på
fastigheter där det finns ett investeringsbehov för att kunna uppnå energibesparingar och ett bättre inomhusklimat för brukarna i Falu Kommuns lokaler, där det
bedöms möjligt att genomföra investeringen under 2006.
____________________
Fastighetschef Olle Wiking föredrar ärendet.
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att Kommunstyrelseförvaltningens (Kommunfastigheter) äskande om investeringsmedel enligt bilaga 2 till deras skrivelse 2005-10-26 beslutas i budgetprocessen för 2006 för genomförandet av åtgärderna på de fastigheter där energibidrag
har beviljats samt
att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (Kommunfastigheter) att söka bidrag
på fastigheter där det finns ett investeringsbehov för att kunna uppnå energibesparingar och ett bättre inomhusklimat för brukarna i Falu Kommuns lokaler, där det
bedöms möjligt att genomföra investeringen under 2006.
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