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§ 25

Paragraf

T§
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Sammanträdesdatum

2008-03-12

Konsumentverksamheten i Falun 2007
Diarienummer KS 216/08

Ärendet
I ärendet föreligger rapporten ”Konsument Falun 2007: Budget- och skuldrådgivning och Konsumentvägledning”
Konsumentsekreterare Veronica Lidman Ek och budget- och skuldrådgivare
Ann-Christin Rudholm föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) missiv daterat 2008-02-22.
Budget- och skuldrådgivning/Konsumentvägledningens rapport daterad
2008-02-25.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Paragraf

T§
26TT

Sammanträdesdatum

2008-03-12

Volontärverksamhet i Falun
Diarienummer KST 170/03

Ärendet
Syftet med volontärverksamhet är att,
hjälpa volontärer att hitta frivilligorganisationer att engagera sig i samt att
hjälpa frivilligorganisationer att ta tillvara på volontärernas engagemang
Under hösten 2007 inleddes diskussioner inom kommunen och inom vissa
frivilliga organisationer om volontärverksamhet på bred basis utifrån olika
perspektiv. En kontakt togs från kommunen sida med Volontärbyrån i
Stockholm och tjänstemän från omvårdnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) gjorde ett besök på Volontärbyrån. Besöket tydliggjorde den totala samhällsnyttan av volontärverksamhet i Falun.
Besöket följdes av dialog mellan aktörer från Falu kommun och en del av
Faluns frivilligorganisationer.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att utskottet ska besluta
att remittera förslaget till berörda
att ärendet återrapporteras under juni 2008 till kommunstyrelsen.
Projektledare Kristina Knutsson-Sjölund och projektledare Peter Gehlin
föredrar ärendet.
Tidigare behandling
Volontärverksamhet i form av Volontärbyrå/Frivilligcentralt i Falun har
tidigare varit föremål för diskussion och utredning inom Kommunstyrelsens
allmänna utskott under åren 2003-2005. Vid det tillfället var ett genomförande ej möjligt på grund av att den organisatoriska placeringen i Falun inte
kunde lösas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) skrivelse daterad 2008-0225.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att remittera förslaget till berörda frivilligorganisationer och nämnder, samt
att ärendet återrapporteras på allmänna utskottets sammanträde den 21 maj.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

2008-03-12

Expeditioner
Till berörda frivilligorganisationer som Peter Gehlin samordnar.
Kultur och ungdomsnämnden
Miljönämnden
Servicenämnden
Skolnämnden
Socialnämnden
Omvårdnadsnämnden
Trafik och fritidsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 27

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
27TT

2008-03-12

Lokalisering av familjecentral i Falu kommun
Diarienummer KS 736/07

Ärendet/tidigare behandling
Under en lång tid har det förts diskussioner mellan kommunen och landstinget om att skapa en familjecentral i Falun.
Kommundirektör Torkel Birgersson föredrar ärendet.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet beslutade den 13 december 2007 att utse en styrgrupp
bestående av Dan Westerberg (c), skolnämndens ordförande Maria Wilje
(fap), socialnämndens ordförande Lilian Eriksson (m), kultur och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof Montelius (m) samt två oppositionspolitiker,
samt att styrgruppen återredovisar sitt arbete till allmänna utskottets sammanträden 2008-03-12.
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2007
att från hösten 2008 bygga upp en familjecentral i Falun med Norslunds och
halva Tiskens vårdcentralers upptagningsområde som bas,
att uppdra till skolnämnden att inom befintlig budgetram budgetera verksamheten från hösten 2008,
att uppdra till skolnämnden att för kommunens räkning i samarbete med
kommunstyrelsen, socialnämnden och kultur- och ungdomsnämnden leda
arbetet med att tillskapa familjecentralen, samt
att uppdra åt kommunstyrelsen, i samråd med skolnämnden och socialnämnden, att tillse att erforderligt avtal med landstinget och hyresavtal tecknas.
Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2007 för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan att uppdra åt kommundirektören att tillse att erforderligt avtal med landstinget och hyresavtal
upprättas.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår den 18 november 2007 att det tillskapas en Familjecentral med start hösten 2008 och att verksamheten finansieras inom ramen för skolans budget.
Allmänna utskottet beslutade den 25 september 2007 att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att utreda förutsättningarna för
en lokal för familjecentral i Falu kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) minnesanteckningar
från styrgruppen för familjecentral 2008-03-07.
Allmänna utskottets beslut 2007-12-13, § 172.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Paragraf
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Sammanträdesdatum

2008-03-12

Kvarteret Rådhuset 1, Verksamhetsanpassning/renovering av lokaler för post- och reprofunktionen
Diarienummer KS 226/08

Ärendet
Kommunservice ansvarar sedan 2005 för kommunens post- och reprofunktion med lokaler i kvarteret Rådhuset. Det har sedan flera år tillbaka funnits
verksamhetsrelaterade brister i lokalerna avseende främst ventilation och
ljudnivåer. Kvarteret Rådhuset är försörjt med reservkraft och post- och
reprofunktionen kan därigenom utgöra en resurs i beredskapsfunktionen vid
extraordinära händelser. Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) har i samarbete med kommunservice arbetet fram ett förslag till ombyggnad/underhåll av lokalerna för att leva upp till arbetsmiljökrav mm.
Kommunservice har godkänt tilläggshyra för verksamhetsanpassning och
fastighetschefen har fattat beslut om start av rubricerad ombyggnad och
renovering.
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår att utskottet
ska besluta enligt beslutsrutan nedan.
Fastighetschef Olle Wiking föredrar ärendet.
Tidigare behandling
I samband med att delar av lokalerna i Annexet byggdes om för butikslokal,
med adress Slaggatan 4 vid Rådhusplatsen, så togs soputrymmen som betjänar kontorslokalerna i kvarteret Rådhuset 1 i anspråk för butiken. Tillskapande av nytt soputrymme för kontorslokalerna sker genom rubricerad ombyggnad och är därmed delvis en följdåtgärd av detta ärende, ny butikslokal
i annexet rådhuset. Det ärendet behandlades i allmänna utskottet 2007-03-14
respektive 2007-10-17.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) skrivelse daterad
2008-02-28.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att kommunala enheter uppmanas att i första hand nyttja reprofunktionen
framför egen tryckning, externa uppdrag etc.
att servicenämnden uppmanas att marknadsföra post- och trycktjänsterna
internt, samt
att i övrigt ta informationen till protokollet.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Expeditioner
Kommunservice
Kulturförvaltningen
Miljöförvaltningen
Omvårdnadsförvaltningen
Skolförvaltningen
Socialförvaltningen
Trafik och fritidsförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)
Kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret)
Kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret)
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret)
Kommunstyrelseförvaltningen (statsbyggnadskontoret)
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet)
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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T§
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2008-03-12

Upphandling av Svenska för invandrare, Sfi
Diarienummer KS 605/07

Ärendet
Integrationspolitiken har på kort tid ändrats från att goda kunskaper i svenska språket har ansetts som avgörande för en anställning, till att idag handla
om att så snabbt som möjligt få fäste på arbetsmarknaden med samtidig
språkinlärning i delvis nya former. Den undervisning av Svenska för invandrare, Sfi som idag finns i Falun behöver kompletteras med fler alternativ för att möta den enskildes behov, önskemål och möjligheter.
Kontorschef Annika Nyström föredrar ärendet.
Tidigare behandling
Vid sammanträdet med allmänna utskottet den 15 augusti 2007 fördes en
vägledningsdiskussion om hur Svenska för invandrare, Sfi kan utvecklas för
att bättre stämma överens med dagens behov. Kommunstyrelseförvaltningen
(arbetsmarknads- och integrationskontoret) fick i uppdrag av Kommunstyrelsens allmänna utskott att i samråd med skolförvaltningen fortsätta arbetet
med att hitta nya verksamhetsformer för Sfi, Instegsjobb och arbetsplatsförlagd utbildning. Ärendet återredovisades på allmänna utskottets sammanträde den 14 november 2007.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
tjänsteskrivelse daterad 2008-02-29.
Allmänna utskottets beslut 2007-11-14 § 164.
Yrkanden
Dan Westerberg: att godkänna förslaget i tjänsteskrivelse 2008-02-29 om
kompletterande upphandling av yrkesinriktad Svenska för invandrare, Sfi.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att att godkänna förslaget i tjänsteskrivelse 2008-02-29 om kompletterande
upphandling av yrkesinriktad Svenska för invandrare, Sfi.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

2008-03-12

Redovisning av motioner vilkas beredning per 2008-0213 ej slutförts
Diarienummer KS 23/08

Ärendet
Kommunstyrelsen skall i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa
de motioner vilkas beredning då ännu ej slutförts.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 16 mars 2000, att bifalla
motion om förbättrad redovisning av ej besvarade motioner, har redovisningen kompletterats med en kolumn där nämnder/styrelser/KS-kontor skall
ange när berörd remissinstans avser att besvara motionen. I ärenden där den
sista kolumnen ej ifyllts har remissinstanserna, trots påminnelse inför sammanställningen, ej angett när motionerna skall vara besvarade.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att ta kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av motioner vilkas beredning per 2008-02-13 ej slutförts till protokollet.
Tidigare behandling
Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde
2007-10-11 § 152.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) missiv daterat 2008-02-13.
Yrkanden
Dan Westerberg: att kommunfullmäktige ska besluta att ta kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av motioner vilkas beredning per
2008-02-13 ej slutförts till protokollet.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att ta kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av motioner vilkas beredning per 2008-02-13 ej slutförts till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

2008-03-12

Tendensrapport 1 och årsredovisning
Diarienummer KS 14/08

Ärendet
Ekonomichef Jan Malmberg föredrar tendensrapport 1 avseende kommunstyrelseförvaltningen och årsredovisning för kommunen avseende år 2007.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
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2008-03-12

Svar på revisionsrapport: Ärendehanteringsprocessen i
kommunstyrelsen
Diarienummer KS 70/08

Ärendet
Falu kommuns revisorer har genomfört en granskning av ärendeprocessen
inom kommunstyrelsens och trafik- och fritidsnämndens ansvarsområden.
Kommunrevisorernas granskning visar på goda förutsättningar för en bra
ärendehandläggning och fungerande rutiner för diarium och arkivläggning i
kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningen (kommundirektören,
stadskansliet och ekonomikontoret) har utarbetat förslag till yttrande från
kommunstyrelsen. Trafik- och fritidsnämnden svarar till revisorerna för sitt
verksamhetsområde.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att kommunstyrelsen
ska besluta
att uppmana kommunstyrelsekontoren att utforma rutiner för att säkerställa
och kvalitetssäkra att diarieföring och PUL-bedömning av handlingar sker i
enlighet med kommunstyrelsens reglemente d.v.s. genast, samt
att överlämna kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 200802-25 som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse daterad
2008-02-25.
Kommunrevisionens rapport daterad 2007-12-14.
Yrkanden
Dan Westerberg: att kommunstyrelsen ska besluta enligt beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppmana kommunstyrelsekontoren att utforma rutiner för att säkerställa
och kvalitetssäkra att diarieföring och PUL-bedömning av handlingar
sker i enlighet med kommunstyrelsens reglemente d.v.s. genast,
att uppmana kommunstyrelsen och samtliga nämnder att bättre följa upp att
de beslut som tagits blir verkställda,
att i övrigt överlämna kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse daterad 2008-02-25 som kommunstyrelsens svar till revisionen, samt
att denna paragraf omedelbart justeras.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
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2008-03-12

Svar på framställan om ersättning för intäktsbortfall vid
minskat antal portioner äldremat i Haraldsboköket
Diarienummer KS 921/07

Ärendet
Tre äldreboenden har genom upphandling gått från att drivas i egenregi till
att bli entreprenader. Matleveransen till dessa tre boenden kan då komma att
ske från annan leverantör än kommunservice som idag har leveransen. Det
antal portioner av s.k. äldremat som kommunservice till följd av entreprenaden kan tappa har uppskattats till 300 portioner per dag.
Servicenämnden har nu i en skrivelse påtalat att de har dimensionerande
kapacitet som inte kommer att nyttjas i det fall att annan leverantör av äldremat kommer att väljas till de tre äldreboendena som nu läggs ut på entreprenad. Kostnaden har i skrivelsen angivits till 2,2 mkr per år. Nämnden
anser att denna kostnad inte skall belasta annan kostproduktion som sker för
övriga äldreboenden och elever i skolan. Kostnaden bör istället täckas av ett
anslag från kommunfullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta
att avvisa framställan från servicenämnden med motivet att nämnden ännu
inte tappat någon produktion, samt
att servicenämnden har möjlighet att få fortsätta som leverantör om de tillsammans med antagna utförare av äldreomsorg i särskilt boende kan hitta en
lösning som tillfredställer båda parters intressen.
Servicenämndens ordförande Ove Stegunger föredrar ärendet.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen har i samband med delårsbokslut haft uppe frågan om
tillfälliga merkostnader i kostproduktionen som följd av att Haraldsboköket
byggdes om. Den merkostnad som behandlats handlade då om att servicenämnden hade kostnader dels för Haraldsboköket dels för lasarettsköket där
produktionen tillfälligt var förlagd. Dessa merkostnader har kalkylerats till 5
mkr för 2007. Servicenämnden har genom beslut i kommunfullmäktige
medgivits tillstånd att redovisa ett underskott på upp till 5 mkr för 2007.
Den fråga som nu är aktuell har inte behandlats i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande daterat 200801-31.
Servicenämndens hemställan daterad 2007-12-04.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Beslut
Allmänna utskottet beslutar i enlighet med Dan Westerbergs förslag
att avvisa framställan från servicenämnden med motivet att nämnden ännu
inte tappat någon produktion, samt
att servicenämnden har möjlighet att få fortsätta som leverantör om de tillsammans med antagna utförare av äldreomsorg i särskilt boende kan hitta en lösning som tillfredställer båda parters intressen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 34

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 34T

2008-03-12

Uppföljning av försäkringsskador 2007
Diarienummer KS 39/08

Ärendet
Redovisning av skadekostnader avseende egendomsskador som regleras
inom ramen för den interna försäkringsrörelsen under 2007.
Mot bakgrund av ovanstående samt bilagorna 1 – 4 till kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande, föreslår kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att kommunstyrelsen ska besluta
att täcka skadekostnaden under 2007 om 2 121 080 kronor enligt specifikation i bilaga 3 till kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande, samt
att täckningen finansieras ur överskottet i den interna försäkringsrörelsen.
Fastighetschef Olle Wiking föredrar ärendet.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2007-02-27 § 48 att täcka kostnaderna för
egendomsskadorna under 2006 ur överskottet från den interna försäkringsrörelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande daterat 200802-06.
Yrkanden
Dan Westerberg: att kommunstyrelsen ska besluta enligt beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att att täcka skadekostnaden under 2007 om 2 121 080 kronor enligt specifikation i bilaga 3 till kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret)
yttrande,
att täckningen finansieras ur överskottet i den interna försäkringsrörelsen,
samt
att ärendet återredovisas till allmänna utskottets sammanträde den 18 juni
2008 varvid försäkringsskadorna för 2008 års första fem månader då ska
redovisas.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 35

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
35TT

2008-03-12

Redovisning av Posom-gruppen
Diarienummer KS 395/05

Ärendet
Falu kommun har tillsammans med andra samhällsaktörer inom den egna
geografiska kommunens gränser, bildat och organiserat en frivillig resursorganisation för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer.
Verksamheten har tillkommit utifrån allmänt råd från socialstyrelsens
1991:2 (reviderat 1996).
POSOM står för Psykiskt Och Socialt OMhändertagande.
Kommundirektören har fastställt plan och arbetsordning för psykiskt och
socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer daterad 2007-10-08.
Kommundirektör Torkel Birgersson föredrar ärendet.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet beslutade den 20 februari att uppdra åt kommundirektören att utifrån diskussionerna vid dagens sammanträde föreslå villkor för
Falu kommuns POSOM-grupp samt att ärendet återredovisas till allmänna
utskottets sammanträde 2008-03-12.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets beslut 2008-02-20 § 12.
Yrkanden
Dan Westerberg: att kommunstyrelsen ska besluta enligt beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge uppdrag till kommundirektören att utarbeta förslag i enlighet med
dagens diskussion.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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