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Anmälningsärenden

Ärendet
•

Redovisning av förslag om införande av alkolås i kommunens bilar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-10-15.
Diarienummer KS 316/10.
Beslut
Allmänna utskott beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Information om beredskapsplanering för prioritering av
el-användare vid el-brist inom den geografiska kommunen.
Diarienummer KS 527/10

Ärendet
Under de senaste tio åren har Svenska Kraftnät vid några tillfällen varit
nära, timmar ifrån, att tvingas beordra bortkoppling av stora delar av elnäten, i form av hela regionnät. En sådan frånkoppling skulle slå hårt mot hela
regioner utan hänsyn till vilka el-användare som är samhällsviktiga.
Mot den bakgrunden har Energimyndigheten på regeringens uppdrag utvecklat ett nytt system för styrning av el till prioriterade användare vid elbrist.
Det nya systemet som benämns Styrel, utgår från frånkopplingar på lokalnätsnivå. Genom detta förfarande kan tillgång av el styras till ellinjer med
flest prioriterade el-användare om och när effektbrister uppstår.
Säkerhetssamordnare Jan-Åke Holmdahl informerar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-09-28.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

4 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§3

Paragraf

T§ 3TT

Sammanträdesdatum

2010-11-24

Månadsrapport per 2010-10-31
Diarienummer KS 14/10

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar månadsrapport
över Falu kommuns ekonomiska utveckling per 2010-10-31.
Ekonomichef Kjell Nyström informerar.
Beslutsunderlag
Månadsrapport – Oktober 2010.
Beslut
Allmänna utskott beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Beslut om öppen verksamhet för 10 – 12 åringar knuten
till fritidsgården/skolan
Diarienummer KS 608/10

Ärendet
Skolbarnsomsorg är, enligt skollagen, en verksamhet som omfattar barn till
och med 12 års ålder. Omsorg ska tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets
eget behov. Skolbarnsomsorg bedrivs i form av fritidshem och familjehem.
För barn mellan tio och tolv år kan omsorg även bedrivas i form av öppen
fritidsverksamhet. Skolbarnsomsorg ska ta emot barn tiden efter obligatorisk
skolverksamhet och under lov.
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en snabbutredning om 10-12 årsverksamheten utifrån de olika förvaltningarnas synpunkter och diskussioner och
lämnar ett förslag som underlag för organisatorisk form och ekonomisk be
dömning inför 2011 års budget. Efter genomfört arbete har framkommit två
alternativ (alfa och beta). Alternativen utgår från skolans olika alternativ.
Genom att införa lite förändrade lösningsanslag föreslås ett alternativ alfa,
som i stort överensstämmer med alternativ 3 i Skolans utredning. Det innebär
att 10-12 åringar skrivs in i befintliga fritidsgårdar efter prövning. Alternativet
innebär att inga ytterligare medel tillskjuts.
Alternativ beta innebär att istället för att enbart använda fritidshemmen har en
blandning mellan fritidshem och fritidsgårdar (inskriven och öppen) och nyttjar den infrastruktur som fritidsgårdarna utgör. Det innebär att många fler får
ta del, men också att medel måste tillskjutas.
Kommunstyrelseförvaltningen förordar alternativ beta och lämnar förslag till
beslut enligt beslutsrutan nedan.
IT/Organisationschef Jan E Fors redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-11-05 inkl bilagor.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs
och Lilian Erikssons förslag
att genomföra 10-12 årsverksamheten enligt lösning beta (i Förslag 201011-05) med en blandning av inskriven och öppen verksamhet,
att ge berörda förvaltningar (kultur & ungdoms-, skol- och socialförvaltningen) i uppdrag att genomföra förändringen,
att skolnämnden ersätter kultur & ungdom med överenskommen avgift i
enlighet med principerna i förslag beta (fn kalkylerad till 835000 kr),
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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att ge anslag i budgeten med 1000 000 kr för att stärka fritidsgårdsstrukturen för öppen verksamhet för 10-12-åringar inom fritidsgårdarnas täckningsområde och de som ev kommer från andra områden, under förutsättning att budgetförslag för 2011 antas av kommunfullmäktige den 25
november 2010 samt
att följa upp verksamheten utifrån alla förvaltningars uppgifter och resultat.

Expeditioner
Skolnämnden
Kultur & ungdomsnämnden
Socialnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

7 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
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Sammanträdesdatum
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Uppdatering av Informationspolicy för Falu kommun
Diarienummer KS 883/10

Ärendet
Ärendet avser uppdatering av gällande Informationspolicy för Falu kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att den uppdaterade
”Informationspolicy för Falu kommun” ska antas med de tillägg som framgår
av tjänsteskrivelse den 16 oktober 2010.
Tidigare behandling
Den nuvarande informationspolicyn antogs av kommunstyrelsen 2008-0204. I policyn fastslås att den ska ses över med jämna mellanrum och uppdateras efter behov. I det stora hela har inga förändringar gjorts. Ett par tillägg
har gjorts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-10-16/
Informationspolicy.
Yrkande
Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta den uppdaterade ”Informationspolicy för Falu kommun”.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Revidering av Riktlinjer för representation i Falu kommun
Diarienummer KS 128/04

Ärendet/Tidigare behandling
Falu Kommun har en bred verksamhet med många kontaktytor i samhället
mot andra kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Dessa kontakter medför ofta behov av representation i olika former. Med representation avses varje form av värdskap utövat genom kommunens företrädare,
förtroendevalda eller tjänstemän.
Kommunens verksamhet är i huvudsak finansierad med skattemedel. Detta
medför att det ställs särskilda krav på restriktivitet med representationskostnader. All representation ska ske med måtta och kostnaderna ska hållas
inom rimliga och försvarbara gränser.
Riktlinjerna för representation inom Falu Kommun har tagits fram med utgångspunkt i Skatteverkets bestämmelser.
Vänortsverksamheten och representation kopplad till densamma regleras i
särskilt regelverk och behandlas därför inte i detta dokument.
De gällande riktlinjerna för representation i Falu kommun reviderades senast 2006-02-15. Det är dags att se över och revidera de delar i riktlinjerna
som kan ha förändrats eller uppfattats som otydliga.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) föreslår att uppdaterade
riktlinjerna i tjänsteskrivelse från den 2010-10-29 ska antas och att de
kommunala bolagen ska rekommenderas att fastställa egna riktlinjer för
representation i enlighet med stadskansliets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-10-29/
riktlinjer.
Yrkande
Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta uppdaterade riktlinjer för representation i Falu kommun enligt
kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse från den
2010-10-29 samt

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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att rekommendera de kommunala bolagen att fastställa egna riktlinjer för
representation i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) dokument.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Svar på revisionsrapport: Granskning av delårsrapport
per 2010-08-31
Diarienummer KS 604/10

Ärendet
På uppdrag av Falu kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av kommunens delårsrapport per den 31 augusti 2010.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontor) lämnar svar på revisionsrapport och föreslår kommunstyrelsen besluta enligt beslutsrutan nedan.
Kommundirektören Torkel Birgerson redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport daterad 2010-10-04.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontor) tjänsteskrivelse 2010-1108.
Yrkande
Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt ekonomikontoret att utreda möjligheterna att hitta en lösning
på hanteringen av medel för framtida pensionsutbetalningar inom ramen
för SKL:s förslag om att öronmärka medel samt
att kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) skrivelse daterad den
8 november 2010 ska utgöra kommunens svar på revisorernas granskning av delårsrapport per 2010-08-31.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Ombyggnad av Rådhuset och sökande av statsbidrag
Diarienummer KS 677/10

Ärendet
Fastigheten har flera allvarliga skydds-, säkerhets- och arbetsmiljöbrister
som omgående måste åtgärdas.
Fastighetskontoret har i särskilt projekt identifierat nödvändiga åtgärder som
av skyddsskäl måste genomföras för att uppfylla lagstadgade krav, åtgärdsförslaget har kommunicerats med berörda verksamheter, och den tidigare
politiska ledningen, (kommunalråden).
Fastighetskontoret har i arbetsgrupp med samverkande kommunstyrelsekontor framtagit detaljerade åtgärdsbeskrivningar, bygghandlingar, kostnadsberäkningar och erhålligt behövliga myndighetsbeslut för ombyggnationen.
I projektet ingår att lokaler inom rådhuset även skall förberedas för kommunal krigsledning vilket är en förutsättning för särskilda statsbidrag.
En ansökan om statsbidrag för ökad kommunal krisledningsförmåga har
inlämnats av stadskansliet till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSB).
För att MSB slutligen skall kunna godkänna Falu kommuns ansökan, bevilja
och reservera statsbidrag krävs att kommunstyrelsen beslutar godkänna den
föreslagna ombyggnationen. Förutsatt att sådant beslut fattas kan statsbidrag
beviljas och reserveras för utbetalning under år 2012. Åtgärder kan dock
vidtas omgående efter MSB`s beslut.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att den föreslagna
ombyggnationen och inlämnad ansökan om statsbidrag godkänns.
Säkerhetssamordnare Jan-Åke Holmdahl informerar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-11-18.
Beslut
Allmanna utskott beslutar, i enlighet med ordförande Susanne Norbergs
förslag
att ta informationen till protokollet och överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Justerandes signaturer
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