SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2006-01-17

Plats och tid

Rådhusets Sessionssal, Falun, kl 13.15 – 16.10

Beslutande

Dan Westerberg (c), ordf
Barbro Ödlund (s)
Maria Wilje (fap)
Renée Andersson (s)

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

Ej tjänstgörande
ersättare

Bo Andersson (s)
Inger Olenius (mp)
Mikael Rosén (m)
Ulf Elgemyr (fap)

Lars-Erik Måg (fp) kl 13.15-14.30, § 1
Sören Johansson (v) kl 14.20- 16.10, del
av § 1, § 2-7

Övriga deltagare

Kommundirektören, § 4-7
Ekonomichefen
Tf Personalchefen
Miljöchefen, § 1-2
Drogsamordnare Gunnar Blommé, § 1
Kommunsekreterare Taimi Hermansson, § 2
Chef för arbetsmarknadsenheten Jerker Dahlström, § 3-4
Utredare stadskansliet Peter Gehlin, § 1, 4
Nämndadm Kerstin Bryskhe Persson

Utses att justera

Håkan Nohrén
Falu kommun, Rådhuset 2006-01-30
1-7

Justeringens tid och plats
Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

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

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

Falu kommun, kommunstyrelsens allmänna utskott
2006-01-17
2006-01-30
Stadskansliet
…………………………………………………………………..
Kerstin Bryskhe Persson

Postadress

Besöksadress

Telefonväxel

791 83 FALUN

Rådhuset

023-830 00

Utdragsbestyrkande:
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Uppföljning Drogpolitiska handlingsprogrammet
Diarienummer KST 257/99

Ärendet
Drogsamordnare Gunnar Blommé informerar om hur arbetet fortskrider med att
implementera programmet i den ordinarie verksamheten.
Tf personalchef Lena Öhman informerar om arbetet med ärendet på personalkontoret.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige antog 2005-06-16 § 111 Drogpolitiskt handlingsprogram för
Falu kommun och beslutade uppdra åt varje nämnd och styrelse att årligen följa
upp det Drogpolitiska handlingsprogrammet utifrån sina egna mål och ambitioner
och rapportera till socialnämndens drogsamordnare som sammanställer helheten
och gör en rapport till socialnämnden och kommunstyrelsen.
Vidare uppdrogs åt kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att för kommunstyrelsens räkning följa upp det Drogpolitiska handlingsprogrammet och årligen rapportera till socialnämndens drogsamordnare.
Beslutsunderlag
Faluns Drogpolitiska handlingsprogram.
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse daterad 200601-09.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Information om ny protokollsmall

Ärendet
Från 2006 kommer en ny protokollsmall att tas i bruk vid allmänna utskottets, utvecklingsutskottets och kommunstyrelsens, samt kommunfullmäktiges sammanträden.
Kommunsekreterare Taimi Hermansson informerar om den nya protokollsmallen.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Paragraf

§3

Sammanträdesdatum
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Information om plusjobb i Falu kommun
Diarienummer KS 948/05

Ärendet
Regeringens budgetproposition för 2006, innehåller bl a ett nytt förslag till arbetsmarknadsprogram, Plusjobb.
Chefen för Arbetsmarknadsenheten Jerker Dahlström redogör för plusjobben i
Falu kommun.
Tidigare behandling
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) informerade på utvecklingsutskottet sammanträde 2005-11-08, § 176.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning av motion inlämnad av Håkan Nohrén (kd), Katarina Gustavsson (kd) och Ulrik Lindgren (kd): En fixar-Malte i
vår kommun
Diarienummer KS 460/05

Ärendet
Kommunfullmäktigeledamöterna Håkan Nohren (kd), Katarina Gustavsson (kd)
och Ulrik Lindgren (kd) föreslår i en motion diarieförd 2005-05-24 att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka 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.
I majoritetens budgetförslag, behandlat av kommunfullmäktige i juni 2005, anges
under AME – Arbetsbefrämjande åtgärder: För att säkerställa verksamheten vid
arbetscenter (Hälla, snickeriet, ta till vara, hunddagis och Järlindens gård) ges ett
extraanslag på 1,5 mkr där totalsumman för verksamheten ska omfatta 4 mkr. Detta är en ambitionshöjning som totalt ska ge ca 100 platser. I uppdraget ingår att
starta ett projekt som på ett bättre sätt stöder deltagarna genom hela anvisningstiden. I konceptet skulle också en verksamhet av typen ”Fixar-Malte” kunna ingå.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet och personalkontoret) föreslår 200601-09,
att funktionen ”Fixar-Malte” inrättas med Plus-jobb under förutsättning att ekonomiska medel motsvarande 224 kkr tillförs verksamheten samt att 65 kkr finansieras av Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret/arbetsmarknadsenheten) under två år med utvärdering efter 1½år,
att Kommunstyrelseförvaltningen /Personalkontoret ges i uppdrag att handha utvärderingsuppdraget, samt
att den organisatoriska hemvisten för ”Fixar-Malte” skall vara Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret/arbetsmarknadsenheten).
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2005-06-16, § 101 att bifalla motionen.
Socialnämnden har 2005-08-31, § 227 beslutat att överlämna Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2005-08-18 som sitt yttrande till kommunstyrelsen. Omvårdnadsförvaltningen skrivelse anger i huvudsak: I "Budget 2006, ekonomisk
flerårsplan 2007-2008" för Falu Kommun så omnämns att en verksamhet av typen
"Fixar Malte" skulle kunna vara en del av AME:s (Falu Kommuns arbetsmarknadsenhet) arbetsbefrämjande åtgärder. Man ser positivt på att en verksamhet av
typen "Fixar Malte tillskapas.
Omvårdnadsförvaltningen ser också positivt på att en verksamhet av typen "Fixar
Malte" organiseras som en del av AME:s arbetsbefrämjande åtgärder. Den här typen av verksamhet utgör en synnerligen meningsfull sysselsättning. Det är dock
viktigt att den eller dem som utför den här verksamheten har en god socialkompetens och kan leverera tjänsten på ett sätt som inger förtroende och trygghet. Det är
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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framförallt de positiva effekterna i form av minskade olycksfall i hemmet bland
gruppen 80 år och äldre som verksamheten förväntas kunna åstadkomma som
Omvårdnadsförvaltningen vill lyfta fram.
Servicenämnden beslutade 2005-12-06, § 48 att uppdra åt förvaltningschefen att
sammanställa ett yttrande. Av förvaltningschefens yttrande 2005-12-11 framgår
servicenämndens slutsats att Fixar-Malte bör var en verksamhet som bedrivs inom
ramen för Omvårdnadsförvaltningens ansvarsområde, eventuellt inom ramen för
de s k ”Plusjobben”.
Beslutsunderlag
Motionen från Håkan Nohren (kd), Katarina Gustavsson (kd) och Ulrik Lindgren
(kd).
Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2005-08-18.
Produktionschefens yttrande 2005-12-11.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet och personalkontoret) förslag 200601-09.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs, Lilian
Erikssons och Maria Wiljes förslag
att snarast möjligt, dock senast 1 mars 2006 att inrätta en tjänst som funktionen
”Fixar-Malte”, med arbetsmarknadsmedel under två år med utvärdering efter
1½ år,
att ge uppdrag till Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) att handha
utvärderingsuppdraget,
att finansiera tjänsten i enlighet med tidigare taget budgetbeslut av kommunfullmäktige i juni 2005, under förutsättning att den godkänns som ett plusjobb,
att en administrationsavgift på 50 kronor per uppdragstillfälle skall tas ut av den
som brukar tjänsten, samt
att den organisatoriska hemvisten för ”Fixar-Malte” skall vara Kommunservice/Arbetscenter.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret)
Kommunservice

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§5

Paragraf

8 (10)

Sammanträdesdatum

§5

2006-01-17

Information om omorganisation av CESAM (Centralt Samrådsforum för barn och ungdomar)
Diarienummer KST 169/04

Ärendet
En arbetsgrupp inom CESAM har fått i uppdrag av CESAM (CEntralt SAMrådsforum för barn och ungdomar) att se över organisationen och lämna förslag på ett
Ungdomspolitiskt handlingsprogram. Vid sammanträde med CESAM 2004-09-08
beslöts att under 2005 pröva en ny organisationsmodell där CESAM ändras till ett
organ benämnt Barn och Ungdomsforum, att beredningsgrupper för barn- resp
ungdomsfrågor skulle inrättas samt att arbetet med att ta fram ett Barn och Ungdomspolitiskt program skulle intensifieras.
Barn och ungdomsforums ordförande Dan Westerberg föreslår i skrivelse 200512-16 att utvärdering av den nya organisationen (Barn och Ungdomsforum) får
anstå så att den kan göras samtidigt som förslag till Barn och Ungdomspolitiskt
handlingsprogram för Falu Kommun presenteras.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet informerades 2005-11-02, § 174.
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar från CESAM sammanträde 2004-09-08.
Skrivelse från Barn och ungdomsforums ordförande daterad 2005-12-16.
Allmänna utskottets beslut 2005-11-02, § 174.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att utvärdering av den nya organisationen (Barn och Ungdomsforum) får anstå så
att den kan göras samtidigt som förslag till Barn och Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Falu Kommun presenteras, samt
att i övrigt ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Information om pågående rekryteringar

Ärendet
Kommundirektör Torkel Birgersson informerar om pågående rekryteringar av socialchef, kulturchef, arbetsmarknads- och integrationschef samt personalchef.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Prövning av anställningsavtal

Ärendet
Prövning av anställningsavtal för tf socialchef på Socialförvaltningen.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att tillsätta Bror Johansson som tf personalchef fr.o.m. 1 februari t.o.m. 30 april
2006.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret)
Bror Johansson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

