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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 44

Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 44

2006-04-11

Information om fortsatt arbete med ”Heltid till alla”
Diarienummer KST 102/02

Ärendet
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.
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) ”Strategi för genomförande
av ”Erbjudande om heltid till alla” i Falu kommun”, antogs 2004-05-25.
Ärendet har därefter återredovisats till allmänna utskottet vid fyra tillfällen och
bl a har företrädare från socialnämnden, produktionsstyrelsen och skolstyrelsen
lämnat synpunkter. Vid dagens sammanträde redovisar personalsekreterare Carl
Sjölin omvårdnadsförvaltningens utvärdering av försök med heltidstjänstgöring
under 2005 och hur man kommer att arbeta vidare under 2006. Förhandlingssekreterare Olle Lundén lämnar en analys av antalet deltids- och heltidstjänster
under perioden 2005-02-28 – 2006-02-28 och redovisar hur kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) fortsatta arbetet skall bedrivas för att erbjuda
heltid till alla inom Falu kommun.
Tidigare behandling
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.
Redovisning i allmänna utskottet 2005-01-11, 2005-02-15, 2005-05-24 och
2005-11-15.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att återredovisa ärendet till allmänna utskottets sammanträde den 19 december
2006, samt
att i övrigt ta informationen till protokollet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret)
Omvårdnadsförvaltningen
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 45

Paragraf

§ 45

Sammanträdesdatum

2006-04-11

Information om revidering av samverkansavtal

Ärendet
Information om pågående revidering av samverkansavtalet lämnas av tf personalchef Lena Öhman och arbetsmiljöhandläggare Lotta Gröndahl.
Beslutsunderlag
Centrala avtalet; FAS 05 – Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner,
landsting och regioner, daterat 2005-04-01.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att återredovisa ärendet till allmänna utskottets sammanträde den 17 oktober
2006, samt
att i övrigt ta informationen till protokollet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 46

Paragraf

§ 46

Sammanträdesdatum

2006-04-11

Lägesrapport om systematiskt arbetsmiljöarbete

Ärendet
Arbetsmiljöhandläggare Lotta Gröndahl lämnar en lägesrapport om bl a samordning mellan arbetsmiljö och hälsa, planerade utbildningsinsatser, kommunövergripande riktlinjer och nätverk.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att ta rapporten till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 47

Paragraf

§ 47

Sammanträdesdatum

2006-04-11

Information om framtagen resepolicy för kommunkoncernen
Diarienummer 97ST.134

Ärendet
Falu Kommuns nu gällande resepolicy är från 1996 och är inaktuell. Den tar till
exempel inte upp miljöaspekterna i kommunens tjänsteresor. 1998 fick personalkontoret i uppdrag från KSU (1998-08-11, § 84) att i samråd med miljöförvaltningen utveckla nuvarande resepolicy. I samband med att miljömål för Dalarna togs fram hösten 2003 beslutade KS (2003-09-30, § 207) att uppdra till
personalkontoret att påskynda arbetet med revideringen av resepolicyn.
Falu Kommun har slutit en överenskommelse om samverkan kring hållbara
transporter med Vägverket Region Mitt. I samband med överenskommelsen har
Vägverket särskilt påpekat att Kommunen bör ha en uppdaterad resepolicy.
I den analys och revision av Faluns trafiksäkerhetsarbete, som genomfördes
2004, finns ett särskilt avsnitt i förslagen till avsiktsförklaringar och förbättringsaktiviteter som handlar om tjänsteresor och transporter inom kommunens
regi. I förbättringsåtgärd nummer sex framgår det att det ska utarbetas en kommungemensam resepolicy som bland annat ska röra de anställdas trafiksäkerhet
vid tjänsteresor.
Enligt Kommunens miljöpolicy (KS 2002-01-29 § 11) ska alla transporter som
sker i samband med kommunens olika verksamheter ske säkert, effektivt och
med minsta möjliga miljöpåverkan. I förslaget till miljömål för koncernen Falu
Kommun sker också en styrning mot en förändrad användning av personbilar i
tjänsten.
Miljöinformatör Anna-Lena Söderlind redovisar utifrån kommunstyrelseförvaltningens rapport av uppdraget, daterad 2006-03-29 och överlämnar den färdiga Resepolicyn med sina Riktlinjer till kommunstyrelsen för kännedom.
Beslutsunderlag
Missiv och Resepolicy för Falu kommun daterade 2006-03-29.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att anta Resepolicy för Falu kommun och medföljande Riktlinjer, daterad
2006-03-29, med korrigeringar utifrån dagens diskussion.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret och miljö)
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet)
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 48

Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 48

2006-04-11

Upphandling av avtal för konsulttjänster och skyddsbarriärer inom Svärdsjövattendraget
Diarienummer KST 180/01

Ärendet
I det pågående arbetet med förebyggande skyddsåtgärder i Svärdsjövattendraget, lämnar kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) förslag till upphandling av avtal för konsulttjänster och skyddsbarriärer. Inkomna offerter, samt resultatet av anbudsutvärderingen redovisas på sammanträdet av säkerhetssamordnare Jan-Åke Holmdahl.
Upphandlingen av konsulttjänster syftar primärt till att erhålla kompetensstöd
för processen som ska leda fram till erforderliga vattendomar. Därefter ska
samma kompetensstöd vara kommunen behjälplig med genomförandet av de
åtgärder som kommande vattendomar möjliggör.
Upphandlingen omfattar avtalsperioden 2006-05-01 – 2009-05-01, med möjlighet till två års förlängning.
Upphandlingen av skyddsbarriärer syftar till att via ett långvarigt säkerhetsavtal, försäkra kommunen om omedelbar tillgång till tillräckliga volymer av
skyddsbarriärer, utan att behöva lagerhålla dessa. Skyddsbarriärerna kommer
således att vara ett viktigt komplement till de förebyggande åtgärder som vidtas
med stöd av kommande vattendomar. Upphandlingen omfattar en avtalsperiod
om 10 år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) skrivelse 2006-03-28.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att godkänna upphandling av avtal för konsulttjänster samt,
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) att teckna avtal
med leverantören Eltel Networks AB enligt den i bilaga A redovisade anbudsutvärderingen,
att godkänna upphandling av avtal för säkerhetsavtal för skyddsbarriärer mot
naturrelaterade höga vattenflöden, samt
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) att teckna avtal
med leverantören Villapro AB enligt den i bilaga A redovisade anbudsutvärderingen,
att ärendet sekretessläggs till dess tilldelningsmeddelande har sänts ut, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

§ 48

Sammanträdesdatum

2006-04-11

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet)
Protokollsanteckning
Räddningsverket har muntligt lämnat besked att man godkänt Falu kommuns
ansökan om stadsbidrag för regleringsåtgärder inom Svärdsjövattendraget, samt
uttalat att denna ansökan kommer att vara prioriterad.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

9 (25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 49

Paragraf

§ 49 I
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Sammanträdesdatum

2006-04-11

Information om lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Ärendet
Regeringen har enligt förslag i propositionen Trygghet, respekt och ansvar - om
förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever
(prop. 2005/06:38) beslutat om en ny lag som omfattar förskoleverksamhet,
skolbarnsomsorg, grund- och gymnasieskolan samt kommunernas vuxenutbildning. Lagen ska främja barns och elevers lika rättigheter och motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Den ska också motverka annan
kränkande behandling såsom mobbning. Lagen ska tillämpas på såväl allmän
som enskilt bedriven skollagsreglerad verksamhet och träda i kraft den 1 april
2006.
Utredare Peter Gehlin informerar om den nya lagen.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att ta informationen till protokollet.
Protokollsanteckning
Huvudansvaret för uppdraget åligger skolans ansvarsområde.

Expeditioner
Skolförvaltningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 50

Paragraf

§ 50 V
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Sammanträdesdatum

2006-04-11

Vägledningsdiskussion i samband med översyn av placeringspolicy för Falu kommuns förvaltade stiftelser
Diarienummer KS 30/05

Ärendet
Förvaltningsbolaget Carlson Investment Management AB förvaltar sedan den
1 januari 1999 den del av de förvaltade stiftelsernas förmögenhet som är donationskapital, dock ej fastigheterna, samt sköter bokföring och administrativ service. Uppdraget sköts i enlighet med den av kommunfullmäktige fastställda
placeringspolicyn för Falu kommuns förvaltade stiftelser och avtalet löpte i
grunden t o m 2005-12-31 med möjlighet till förlängning med ett år. Förlängningsmöjligheten har utnyttjats och avtalet löper nu ut per 2006-12-31.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) önskar nu en vägledningsdiskussion avseende översynen av placeringspolicyn, som grund för att kunna lägga fram ett förslag till placeringspolicy. Efter fastställande av placeringspolicyn
i kommunfullmäktige skall en upphandling av förvaltare genomföras med avtalsstart 2007-01-01.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2005-04-26, § 113, att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret), i samråd med kommunstyrelsens presidium
och Olle Holmkvist (spi), att inför ny avtalsperiod avseende fondförvaltare se
över hur uppdraget fullgjorts hittills och utveckla profil framöver.
Allmänna utskottet beslutade 2005-10-04, § 122, att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) förhandla med Carlson Investment Management AB om en förlängning av det befintliga avtalet samt att påbörja upphandlingen av blivande förvaltare så snart det är möjligt, samt
att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att göra en översyn av ”Placeringspolicy för Falu kommuns förvaltade stiftelser”.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att lämna beslutsunderlag för placeringspolicyn till allmänna utskottets sammanträde
den 13 juni,
att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att lämna underlag för ny upphandling av förvaltare till allmänna utskottets sammanträde den 8 augusti 2006, samt
att i övrigt ta dagens vägledningsdiskussion till protokollet.
Forts.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

§ 50 V

Sammanträdesdatum

2006-04-11

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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allmänna utskott

§ 51

Paragraf
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Sammanträdesdatum

§ 51

2006-04-11

Lägesrapport om ”Översyn av Falu kommuns kostverksamhet”
Diarienummer KST 149/05

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2005-02-22, § 45 bl a att godkänna projektdirektiv
”Översyn av Falu kommuns kostverksamhet” daterade 2005-02-20 och vid allmänna utskottets sammanträde 2005-11-15 lades projektgruppens förslag och
rapport fram. 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 rapporten i en särskild
remissomgång gått till Skolnämnden, Socialnämnden, Servicenämnden, Miljönämnden, Kommunstyrelseförvaltningen, samt till kommunala pensionärsrådet
för yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar en lägesrapport vid dagens sammanträde.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet beslutade 2005-11-15, § 150 bl a om ovan nämnda remissomgång.
Vid allmänna utskottets sammanträde 2006-02-14, § 16 hölls en vägledningsdiskussion i ärendet varvid beslutades att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar redovisa förslag till beslut till
allmänna utskottets sammanträde den 11 april 2006.
Beslutsunderlag
Missiv och rapport ”Översyn av Falu kommuns kostverksamhet” (version 1.2)
daterade 2005-11-08.
Allmänna utskottets beslut 2005-11-15, § 150.
Allmänna utskottets beslut 2006-02-14, § 16.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att redovisa förslag till beslut till
allmänna utskottets sammanträde den 23 maj 2006, samt
att i övrigt ta dagens lägesrapport till protokollet.

Forts.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

§ 51

Sammanträdesdatum

2006-04-11

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 52 Y

2006-04-11

Yttrande över motion från Maria Wilje (fap): Fördubbla antalet ferieplatser för Falu Kommuns ungdomar
Diarienummer KS 764/05

Ärendet
Kommunfullmäktigeledamoten Maria Wilje (fap) föreslår i en motion, daterad
2005-10-19 kommunfullmäktige besluta att Falu kommun under 2006 anslår ytterligare 1 miljon kronor till feriearbeten för Falu Kommuns ungdomar (c:a 215
platser).
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret/arbetsmarknadsenheten) har i
samordnat yttrande med Faluns lokala Brottsförebyggande råd (BRÅ) föreslagit
att motionen skall vara besvarad.
Beslutsunderlag
Maria Wiljes motion diarieförd 2005-10-20.
Kommunstyrelseförvaltningens samordnade yttrande daterat 2006-03-28.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen skall vara besvarad.

Justerandes signaturer
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 53

Paragraf

§ 53

16 (25)

Sammanträdesdatum

2006-04-11

Feriarbeten år 2006

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (AIK/arbetsmarknadsenheten) föreslår 2006-0209 att feriearbeten anordnas för ungdomar i gymnasiet och grundskolan under
sommaren 2006 med följande upplägg:
1. De kommunala feriearbetena delas upp i kategorierna vård/omsorg respektive
övriga feriearbeten
2. Samarbete med föreningslivet i anordnande av feriearbeten.
3. Sommarskola-kärnämnen för elever i åk 8. Gymnasieelever erbjuds feriearbete som handledare. Alla högstadieelever som uppfyller kraven för och söker
Sommarskola-kärnämnen antas.
4. Sommarskola-matematik för elever som går ut åk 9 vårterminen 2006. Gymnasieelever erbjuds feriearbete som handledare. Alla högstadieelever som uppfyller kraven för och söker Sommarskola-matematik antas.
Medel för feriearbeten år 2006 finns i Arbetsmarknadsenhetens budget, även
stadsbidrag väntas tillkomma.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (AIK/arbetsmarknadsenheten) förslag 2006-0609.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att ge Kommunstyrelseförvaltningen (AIK/arbetsmarknadsenheten) i uppdrag
utforma rutiner för och handlägga anordnande av feriearbeten inom kommunen och i samarbete med föreningslivet,
att feriearbeten i den kommunala organisationen till 80% av personalkostnaden
skall finansieras med medel från arbetsmarknadsenhetens budget, samt
att vid fördelningen av medel skall enheter som erbjuder feriearbeten inom
kommunens vård och omsorg i möjligaste mån prioriteras.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (AIK/arbetsmarknadsenheten)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 54

Paragraf

§ 54
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Sammanträdesdatum

2006-04-11

Närvarorätt för personalföreträdare i Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Diarienummer KS 223/06

Ärendet
Allmänna utskottet beslutade 2006-02-14 efter förslag från kommunalrådet Dan
Westerberg att uppdra till kommundirektören att utreda frågan om närvarorätt
för personalföreträdare i Kommunstyrelsens allmänna utskott eller att göra annan ändring för att förbättra informationen till de fackliga organisationerna,
samt att återredovisa ärendet till allmänna utskottets sammanträde 2006-04-11.
Kommundirektör Torkel Birgersson konstaterar i skrivelse 2006-03-09 med
hänvisning till 7 kap i Kommunallagen att det inte finns möjlighet att ha personalföreträdare närvarande vid kommunstyrelsens eller utskottens sammanträden
och att informationen till de fackliga organisationerna får ske i annan ordning.
Tidigare behandling
Allmänna utskottets förslag 2006-02-14, § 22, enligt ovan.
Beslutsunderlag
Kommunalrådet Dan Westerbergs skrivelse 2006-02-06.
Allmänna utskottets beslut 2006-02-14, § 22.
Kommundirektörens skrivelse 2006-03-09.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att konstatera att det inte finns möjlighet att ha personalföreträdare närvarande
vid kommunstyrelsens eller utskottens sammanträden och att informationen
till de fackliga organisationerna får ske i annan ordning.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen
De fackliga organisationerna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 55

Paragraf

§ 55
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Sammanträdesdatum

2006-04-11

Beslut om anställning av Socialchef

Ärendet
Kommundirektör Torkel Birgerson redogör för förslag om anställning av socialchef i Falu kommun.
Tidigare behandling
Förhandlingsdelegationen har 2006-04-07 behandlat ärendet och tillstyrkt förslaget.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att anställa Ingalill Frank som socialchef i Falu kommun samt
att anställningen skall vara en tillsvidareanställning med ett förordnande i fyra
år fr o m 2006-07-17 t o m 2010-07-16 som socialchef och i övrigt enligt
redovisade villkor.

Expeditioner
Ingalill Frank
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 56

Paragraf
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Sammanträdesdatum

§ 56

2006-04-11

Skolnämndens utredning med anledning av Maria Wiljes
motion; Barn med särskilda och synnerliga behov
Diarienummer KST 70/04

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2004-04-09, § 137 att bifalla motion från kommunfullmäktigeledamoten Maria Wilje (fap), daterad 2004-03-08, att Falu
kommun utreder möjligheten att ge samtliga barn med särskilda och synnerliga
behov rätt förutsättningar, både ur kvalitetsmässig och samhälls ekonomisk
aspekt samt att utredningen innehåller orsak och förslag till åtgärd för att utveckla förutsättningarna för dessa barn.
Vidare beslöts att hemställa åt skolnämnden att utföra utredning enligt motionens intentioner, samt att återrapportera till kommunstyrelsens allmänna utskott.
Skolchefen redogör i skrivelse daterad 2006-03-15 för hur skolförvaltningen
idag hanterar frågan om stöd till dessa barn enligt underlag från skoldistriktscheferna.
Skolnämnden har också beslutat (2006-03-22, § 33) att uppdra till skolchefen
att i samråd med Dalarnas Forskningsråd undersöka möjligheterna att utreda,
hur man bäst samordnar resurserna för elever med särskilda och synnerliga behov. Undersökningen skall ske utifrån av Dalarnas Forskningsråd genomförda
studie, på uppdrag av Skolnämnden (Skolstyrelsen) 2002; ”Barn i samhället elev i skolan. Om skolexterna faktorers betydelse för särskilt elevstöd”.
Tidigare behandling
Skolnämnden föreslår 2006-03-22 § 32 kommunstyrelsen besluta att godkänna
skolchefens skrivelse som svar i ärendet.
Beslutsunderlag
Maria Wiljes motion diarieförd 2004-03-10.
Kommunfullmäktiges beslut 2004-04-09, § 137
Skolförvaltningens skrivelse 2006-03-15.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs förslag
att ta redovisningen till protokollet.
Protokollsanteckning
Antecknas att skolnämnden härmed har slutfört ärendet till allmänna utskottet i
och med denna redovisning.
Forts.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

§ 56

Sammanträdesdatum

2006-04-11

Expeditioner
Skolnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 57

Paragraf

Sammanträdesdatum

§ 57

2006-04-11

Delbeslut om översyn av den politiska organisationen inför
nästa mandatperiod
Diarienummer KST 162/04

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2004-08-31, § 202, att anta projektdirektiv för en
parlamentarisk ledningsgrupp för översyn av den politiska organisationen fr o
m nästa mandatperiod.
Uppdragen som den politiska översynsgruppen, s.k PG, har att hantera är följande:
Beskrivning av nämndorganisation och antal ledamöter
Eventuella tilläggsuppdrag efter andra uppdrags slutförande rörande
nämndorganisationen
Arvodesregler och sysselsättningsgrad för ordföranden i Falu kommun
och för dess bolag
Ersättarsystemet
Generellt (ej nämndsspecifikt) om sammanträden; regler m.m.
Nämndernas generella arbetssätt; roller, former, årsuppgifter (planering,
uppföljningar m.m.)
Förändringar rörande utskott och andra grupperingar i kommunstyrelsen
Ny styrmodell och ny organisation - nämnders/styrelsens relationer med
varandra eller andra
Uppdraget redovisas nu till vissa valda delar, medan övriga uppdrag avses att
redovisas under september månad till kommunfullmäktige.
Ett förslag om justerade arvodesregler, arvoden m.m. ingår i förslag till beslut
som i sin helhet redovisas här;
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att fastställa policydokumentet ”Bestämmelser om ersättningar till kommunalt
förtroendevalda i Falu kommun” med bilaga 1 ”Ersättning till för förtroendevalda”,
att rekommendera de helägda kommunala bolagen att tillämpa de föreskrifter
som redovisas enligt policydokumentet ”Bestämmelser om ersättningar till
kommunalt förtroendevalda i Falu kommun”,
att rekommendera de helägda kommunala bolagen att fastställa de månadsarvoden som framgår i bilaga 2,
att policydokumentet ”Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Falu kommun” med bilaga 1 och 2 skall gälla fr o m 2007-01-01,
att godkänna en höjning av partistödet med 10 % (140 tkr ytterligare per år)
fr.o.m år 2007 samt att hänskjuta finansieringen av föreslagen höjning till
kommunstyrelsen, samt
att i övrigt godkänna redovisningen från den Parlamentariska Översynsgruppen
daterad 2006-03-30.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

§ 57

Sammanträdesdatum

2006-04-11

Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan
att i kommande budgetbeslut finansiera partistödets höjning med 10 % (140
tkr) av partistödet att gälla fr o m år 2007.
Beslutsunderlag
Politiska översynsgruppens missiv daterat 2006-03-30.
Policydokumentet ”Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Falu kommun” daterat 2006-04-03.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med Ulf Elgemyrs och Dan Westerbergs
förslag
att uppdra till kommundirektören att, inför kommunstyrelsens sammanträde
den 2 maj, förtydliga Lekmannarevisorernas arvoden,
att uppdra till Politiska översynsgruppen att, inför kommunstyrelsens sammanträde den 2 maj, utföra justeringar i policydokumentet i enlighet med dagens diskussion, samt
att i övrigt överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Expeditioner
Kommundirektören
Politiska översynsgruppen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Justerandes signaturer

Paragraf

§ 57

Sammanträdesdatum

2006-04-11

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 58

Paragraf

§ 58 Y
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Sammanträdesdatum

2006-04-11

Yttrande över Revisionsrapport angående granskning av
budgetprocessen inom Socialnämndens omvårdnads- och
socialförvaltning
Diarienummer KS 179/06

Ärendet
Kommunrevisionen har lämnat rubricerade revisionsrapport och önskar kommunstyrelsens och socialnämndens yttrande.
Inledningsvis påpekar kommunrevisionen:
På kommunnivå bedömer vi att budgetprocessen har behov av översyn och förbättringar för kommunens styrning av nämnderna mm. Nuvarande styrning av
nämnderna, som vi uppfattar den, utgår från finansiella mål utan tillräcklig
koppling till verksamhetsmässiga behov. Då de finansiella målen avviker från
verksamhetens finansiella behov får de finansiella målen begränsad styreffekt.
En annan faktor är att uppräkningen av den ekonomiska ramen för 2005 baseras
på budgetramen 2004 och inte från verkligt utfall. Det prioriterade målet för
2005 om införandet av en förbättrad ekonomisk styrmodell har ännu inte uppfyllts. Kommunens styrning bör kompletteras av en policy som anger ramar för
kommunens verksamhetsplanering/budgetprocess.
Sammantaget bedömer kommunrevisionen att socialnämndens egen verksamhetsplanering/budgetprocess omfattas av brister, för styrning och uppföljning av
verksamheterna, som gör att processen har behov av översyn och förbättringar.
Speciellt i styrningen avseende visioner, mål och strategier men även socialnämndens kravställande på åtgärder när budgetunderskott redovisas av förvaltningarna.
Socialnämnden har yttrat sig till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) som sammanställt ett samordnat yttrande där det redogörs för kommunstyrelsens och socialnämndens åtgärder utifrån revisionsrapporten. Ekonomichef
Jan Malmberg redovisar yttrandet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) samordnade yttrande, diariefört 2006-04-04.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens
(ekonomikontoret) förslag, enligt beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande, diariefört
2006-04-04, som sitt eget och överlämna den som svar på revisionsrapporten, samt
Forts.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

§ 58 Y

Sammanträdesdatum

2006-04-11

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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