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§ 82

Sammanträdesdatum

2013-10-16

Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) Erbjud
de äldre med etnisk bakgrund mat från andra kulturer
KS0732/12

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige
Motionen är besvarad med hänvisning till att de äldre inom särskilt
boende idag erbjuds fyra rätter att välja mellan varje dag. Flera av
dessa rätter har sitt ursprung från andra länder.
Stöd till anhörig utformas individuellt och anpassas till enskilda
situationer.
Vid anställning arbetar kommunen aktivt med att de anställda ska
spegla kommunens befolkningssammansättning.
Sammanfattning
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att kommunstyrelsen får i uppdrag
att arbeta för att det ska finnas flera alternativa erbjudande inom äldreomsorgen av mat från andra kulturer för de som önskar det, vidare att
anhörigstöd ska erbjudas på annat språk än svenska samt att omvårdnadsförvaltningen bör uppmuntra anställningar med flerspråkighet.
Omvårdnadsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse från den 1
mars 2013 som svar på motionen.
Kostenheten ställer sig bakom omvårdnadsnämndens svar.
Beslutsunderlag
Motion 2012-12-11.
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2013-03-20, § 27/tjänsteskrivelse 201303-01.
Kostenhetens tjänsteskrivelse 2013-09-03.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Sten H Larsson (-):
Enligt beslutet.

Justerandes signaturer
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§ 83

Sammanträdesdatum

2013-10-16

Uppföljning och revidering av Integrationspolitiskt
program
KS0568/13

Beslut
Utskottet har tagit del av informationen.
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige
Det reviderade Integrationspolitiska programmet daterat den 16
september 2013 antas.
Sammanfattning
Enhetschef Amel Mujic och mångfaldskommunikatör Jessica Vidberg från
arbetsmarknads- och integrationskontoret redovisar den uppföljning av det
Integrationspolitiska programmet som genomförts i år och lämnar förslag
till revidering av programmet.
Beslutet är enligt arbetsmarknads- och integrationskontorets förslag.
Beslutsunderlag
Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-17.
Förslag till Integrationspolitiskt program 2013-09-16.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt arbetsmarknads- och
integrationskontorets förslag.

Justerandes signaturer
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§ 84

Sammanträdesdatum

2013-10-16

Redovisning av kartläggning över befintliga
tillagningskök och dess kapacitet
KS0571/10

Beslut
Kartläggning daterad den 2 oktober 2013 över befintliga
tillagningskök och dess kapacitet godkänns.
Sammanfattning
I samband med att kommunstyrelsens den 4:e juni 2013 godkände kostorganisationens slutrapport, efterfrågades en kartläggning av de befintliga
tillagningsköken och dess kapacitet.
Beslutet är enligt kostenhetens förslag.
Beslutsunderlag
Kostenhetens tjänsteskrivelse 2013-10-02.

Sänds till
Kostenheten

Justerandes signaturer
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§ 85

Sammanträdesdatum

2013-10-16

Antagande av reviderade riktlinjer för bedömning av
bisyssla i Falu kommun
KS0697/12

Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
Reviderade riktlinjer för bedömning av bisyssla enligt personalkontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2013 antas.
Sammanfattning
I samband med genomförd granskning av oegentligheter hösten 2012
framkom brister i registreringen av bisysslor för medarbetare i Falu
kommun. Personalkontoret fick i uppdrag att revidera riktlinjer för
bedömning av bisysslor i Falu kommun så att godkända och avslutade
bisysslor i framtiden diarieförs inom respektive förvaltning.
Beslutet är enligt personalkontorets förslag.
Beslutsunderlag
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2013-10-02/Riktlinjer för bisyssla 201309-24.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt personalkontorets förslag.

Justerandes signaturer

6 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 86

Sammanträdesdatum

2013-10-16

Antal anställda och personalnyckeltal
KS0059/13

Beslut
1. Utskottet har tagit del av informationen.
2. Personalkontoret får i uppdrag att återredovisa ärendet på allmänna
utskottets sammanträde i mars 2014.
Sammanfattning
Allmänna utskottet beslutade 2009 att uppdra till personalkontoret att enligt
tidigare beslut, återredovisa ärendet två gånger per år, och då även redogöra
för antalet anställda och andra personalnyckeltal för samtliga förvaltningar
inom Falu kommun. Senaste redovisningen gavs till allmänna utskottet i
mars 2013.
Beslutet är enligt personalkontorets förslag.
Beslutsunderlag
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2013-09-26.

Sänds till
Personalkontoret

Justerandes signaturer
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§ 87

Sammanträdesdatum

2013-10-16

Återredovisning av slutrapport projekt Kuling
KS0285/11

Beslut
Utskottet har tagit del av redovisningen.
Sammanfattning
Arbetsmarknads- och integrationskontoret lämnade en slutrapport från
projekt ”Kuling”, en väg till socialt företagande som redovisar Kulturarvets
omvandling till ett socialt företag vid utskottets sammanträde den 18
september 2013. Ärendet återremitterades för justering av text i slutrapporten samt för komplettering med ekonomisk rapport.
Projektledare Susan Olsén svarar på frågor om slutrapporten som redan är
inlämnad till Europeiska socialfonden. Till dagens sammanträde redovisas
även en oberoende slutrapport från projektets följeforskare samt en
ekonomisk redogörelse från arbetsmarknads- och integrationskontoret.
Beslutsunderlag
Slutrapport projekt Kuling 2013-06-25.
Slutrapport från projektets följeforskare december 2012.
Ekonomisk redogörelse.

Sänds till
Arbetsmarknads- och integrationskontoret

Justerandes signaturer
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§ 88

Sammanträdesdatum

2013-10-16

Information från Upphandlingsnämndens (UPC)
verksamhet
KS0303/11

Beslut
Utskottet har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Falu kommun ingår i Upphandlingscenter (UPC) som bildats av Borlänge,
Falu, Gagnef, Ludvika och Säters kommuner. Verksamheten leds av en
nämnd och Falu kommuns representeras av Susanne Norberg (S) och
Christina Haggren (M).
Utskottets ordförande Susanne Norberg och ekonomichef Kjell Nyström
lämnar aktuell information från verksamheten.

Sänds till
Ekonomikontoret

Justerandes signaturer
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§ 89

Sammanträdesdatum

2013-10-16

Lägesrapport från "Digitala nämnden"
KS0598/11

Beslut
Utskottet har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Johan Åkerblom och Anders Engström från IT-kontoret och Kerstin Söderlund
från stadskansliet rapportera om nuläget för ”digitala nämnden”, orsak till
projektets försening samt planen för att slutföra projektet där kommunfullmäktige
även är involverat.
Framförda synpunkter från ledamöterna beaktas i den fortsatta processen.
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