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Information och lägesbeskrivning från kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
Diarienummer KS 358/10

Ärendet
Informations och lägesbeskrivning om följande verksamheter inom Arbetsmarknads- och integrationskontoret, AIK:
Ungdomspraktikcenter, UPC, startar igen i samband med skolavslutningarna. UPC har fått ett delvis nytt innehåll.
Feriearbeten sommaren 2010 – 395 platser finns att söka.
Sommarskolan 2010 med plats för 120 ungdomar.
Kulturarvet är sedan 2010-04-01 en del av verksamheterna inom AIK. Information om vilka åtgärder som vidtagits samt det ekonomiska läget.
Nuläget inom flyktingmottagningen.
Avslutningsvis en vägledningsdiskussion om hur flyktingar ska få bättre
tillträde till arbetsmarknaden i Falun.
Arbetsmarknads- och integrationschef Annika Nyström och enhetschef Maria Jonsson redogör informerar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
tjänsteskrivelse 2010-05-04.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
förslag
att uppmana Arbetsmarknadsnämnden att ta initiativ till en diskussion om
hur man kan introducera invånare med utländskt påbrå på ett bättre sätt
på arbetsmarknaden i Falun,
att allmänna utskottets ordförande även lyfter frågan om introduktion av
flyktingar i Samverkansberedningen mellan Falu kommun och Landstinget Dalarna samt
att i övrigt ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Expeditioner
Allmänna utskottets ordförande

Justerandes signaturer
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Redovisning av medarbetarenkäten "Attityd 2010"
Diarienummer KS 51/10

Ärendet
Under mars månad har Falu Kommun genomfört medarbetarenkäten Attityd
2010. Syftet med enkäten har varit att undersöka uppfattningar och attityder
hos våra medarbetare om hur de upplever sin arbetssituation och vad de
tycker och tänker om kommunen som arbetsgivare.
Personalchef Inger Klangebo lämnar muntlig redovisning av resultatet från
den genomförda medarbetarenkäten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2010-0503.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Förlängning av visstidsförordnanden
Diarienummer KS 51/10

Ärendet
Kommundirektören har till förhandlingsdelegationen anmält att visstidsförordnandena för ett antal förvaltningschefer är föremål för omprövning. Det
gäller chefen för arbetsmarknads- och integrationskontoret, kultur-och ungdomschefen, kanslichefen och personalchefen där samtliga visstidsförordnanden går ut i sommar. Kommundirektören föredrar ärendet.
Tidigare behandling
Förhandlingsdelegationen har behandlat frågan och arbetsgivarens förslag
till beslut är förhandlade med de fackliga organisationerna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2010-0503.
Protokoll från förhandlingsdelegationen 2010-05-17, § 25.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
förslag
att förlänga Annika Nyströms förordnande som chef för arbetsmarknadsoch integrationskontoret för tiden 2010-08-11—2013-03-31,
att förlänga Eva Dahlanders förordnande som kanslichef för tiden
2010-09-01—2014-08-31,
att förlänga Pelle Ahnlunds förordnande som kultur- och ungdomschef för
tiden 2010-08-29—2014-08-31 samt
att förlänga Inger Klangebos förordnade som personalchef för tiden
2010-09-02—2014-08-31.

Expeditioner
Annika Nyström, Eva Dahlander, Pelle Ahnlund och Inger Klangebo

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Informationssäkerhetspolicy med instruktioner
Diarienummer KS 22/09

Ärendet
Informationssäkerhet är den del i organisationens lednings- och kvalitetsprocess som avser hantering av verksamhetens information. Informationssäkerhetspolicyn och särskilda informationssäkerhetsinstruktioner styr Falu
Kommuns informationssäkerhetsarbete.
Denna policy samt underställda informationssäkerhetsinstruktioner ersätter
”Policy för IT-användning i Falu Kommun”, daterad 2000-10-20 och övriga
dokument som står i strid med innehållet i denna policy.
Informationssäkerhetspolicyn, som är ett ”paraplydokument” ska antas av
kommunfullmäktige såsom ett övergripande strategiskt beslut.
Informationssäkerhetsinstruktionerna ska antas av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut är att sända informationssäkerhetsinstruktionerna på politisk remiss till de olika nämnderna.
It/Organisationschef Jan E Fors och Tomas Nyström redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-19.
Informationssäkerhetspolicy daterad 2010-05-06, version 6.1.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
förslag
att remittera informationspolicyn och säkerhetsinstruktionerna ”Förvaltning (systemägare)”, ”Användare personal förtroendevalda” och ”Användare kunder” till samtliga nämnder.

Expeditioner
IT/Organisationskontoret för remissförfarande

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Lägesrapport om system för tidsplanering
Diarienummer KS 14/09

Ärendet/ Tidigare behandling
Vid kommunens budgetuppföljning i augusti 2009 uppdrogs till kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret) att återredovisa uppdraget
om ett enhetligt system för tidsplanering senast i oktober 2009.
IT/Organisationschef Jan E Fors lämnar en lägesrapport.
Beslutsunderlag
Protokoll från utvecklingsutskottet 2009-08-18, § 113.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
förslag
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret) att
lämna skriftlig lägesrapport i ärendet till allmänna utskottet under hösten 2010 samt
att i övrigt ta rapporten till protokollet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Ansökan från Gruvrisets Fritidsgård om bidrag ur Incitamentsfonden för resa till Gotland
Diarienummer KS 342/10

Ärendet
Klas Sjörén m.fl. vid Gruvrisets Fritidsgård ansöker i skrivelse till kommunstyrelsen 2010-04-28 om bidrag för resa till Gotland med fritidsgårdens besökare. Syftet med resan är bl.a. integration, öka förståelsen och medvetenheten för personer med funktionsnedsättning, stärka gemenskapen med
dessa grupper samt med personalen, social träning och att visa ett drogfritt
alternativ under sommarlovet. Bidraget som söks uppges underhand uppgå
till 10 000 kronor för i huvudsak själva båtresan till Gotland.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) och BRÅ föreslår att ansökan ska avslås då inget i ansökan antyder att avsikten med resan är skadeförebyggande i något avseende, vilket gör det svårt att se att incitamentsfonden kan bidra till resans genomförande.
Tidigare behandling
Föreliggande ansökan är den tredje som behandlas under 2010. Tidigare har
två ansökningar från Skolsamgruppen i Slätta, respektive Hälsinggårdsskolan, beviljats sammanlagt 82 000 kronor i bidrag.
Beslutsunderlag
Ansökan från Gruvrisets Fritidsgård diarieförd 2010-04-28.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2010-0503.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
förslag
att avslå ansökan om bidrag ur incitamentsfonden från Gruvrisets Fritidsgård samt
att uppdra till allmänna utskottets ordförande och kommundirektören att
anvisa annan finansiering för Gruvrisets Fritidsgårds ansökan.

Expeditioner
Gruvrisets Fritidsgård

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Förslag om allmänna utskottets arbetsformer
Diarienummer KS 26/10

Ärendet/Tidigare behandling
Allmänna utskottet inledde en diskussion om utskottets arbetsformer vid
sammanträdet i april och uppdrog till kommundirektören att tillsammans
med ekonomichefen och it/organisationschefen komma med förslag på
lämpliga arbetsformer för allmänna utskottet till sammanträdet den 19 maj
2010.
Beslutsunderlag
Protokoll från allmänna utskottet 2010-04-21, § 39.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
förslag
att allmänna utskottets ledamöter kommer att inbjudas att behandla frågan
om utskottets arbetsformer vid särskilt seminarie under försommaren
2010.

Expeditioner
Allmänna utskottets ordförande

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Svar på medborgarförslag från Catarina Murmester:
Ta till vara ungdomarna i Falu kommun
Diarienummer KS 656/09

Ärendet
Kommunmedborgaren Catarina Murmester föreslår införandet av en central/bank som anger vilka yrken som ska gå i pension inom ett år och där
ungdomar kan anmäla sitt intresse att börja gå med som lärling.
Arbetsmarknads- och integrationskontoret föreslår tillsammans med personalkontoret, att en försöksverksamhet startar under hösten 2010 i form av ett
utvecklingsprojekt, "Äldre lär ung", med 10 - 20 deltagare av vardera ungdom och handledare/mentor. Målet med projektet är att hitta former och
modeller som senare kan användas på ett framgångsrikt sätt inför kommande pensionsavgångar. Medborgarförslaget är därmed bifallet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Catarina Murmester diariefört 2009-09-18.
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
tjänsteskrivelse 2010-05-03.
Yrkanden
Ordförande Mats Dahlström: Enligt beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att med ledning av allmänna
utskottets diskussion vid sammanträdet den 19 maj 2010, redovisa projektbeskrivning till "Äldre lär ung" i september 2010.
Allmänna utskottet föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens föreslagna projektbeskrivning "Äldre lär ung".

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret
och personalkontoret)

Justerandes signaturer
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Strategiplan-åtgärdsplan för samverkan kring barn- och
ungdomsverksamhet
Diarienummer KS 267/09

Ärendet
I samband med att skolförvaltningens omställningsarbete bjöd skolchefen
och skolnämndens ordförande in till en diskussion den 10 oktober 2008 i
syfte att diskutera hur och på vilket sätt samverkan mellan kommunens förvaltningar ur ett barn och ungdomsperspektiv kan utvecklas och struktureras. Som ett exempel på samverkan presenterades Rinkebyskolans arbetssätt.
Till diskussion inbjöds förvaltningschefer och nämndordförande från kultur
och ungdomsförvaltningen, socialförvaltningen, trafik och fritidsförvaltningen, kommunservice, kommunstyrelsechefer från kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret, kommunfastigheter
och stadskansliet) samt kommunalrådet Dan Westerberg.
Utifrån diskussioner och processer i denna konstellation kompletterat med
framtaget material via en arbetsgrupp bestående av utsedda tjänstemän från
ovanstående förvaltningar/kontor hölls ett avstämningsmöte den 30 januari
2009. Vid mötet föreslogs;
att ett visionsdokument ”Vision för samverkan för barn och ungdom” samt
att en ”Strategiplan” arbetas fram som tar fasta på dimensionerna personella
resurser, lokaler och ekonomiska medel.
Målsättningen med framtagande av en ”Strategiplan” är att den ska fungera
som en ”checklista” i arbetet med resursoptimering i syfte att säkerställa,
förstärka och utveckla barn- och ungdomsverksamheter med barnet i fokus i
Falun ur ett helhetsperspektiv.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att strategiplanen ska antas. Kommundirektören får i uppdrag att implementera planen och under åren 20102012 sammanställa och återredovisa till allmänna utskottet åtgärder som
genomförts på årsbasis. Strategiplanen utvärderas och revideras sedan inför
2013.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet beslutade den 22 april 2009 att ge i uppdrag till kommundirektören att arbeta fram ett "Strategidokument" för samverkan kring
barn- och ungdomsverksamheter ur ett helhetsperspektiv.
Beslutsunderlag
Protokoll från allmänna utskottet 2010-04-22, § 50.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-04-22.

Justerandes signaturer
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Yrkanden
Ordförande Mats Dahlström: Enligt beslutsrutan nedan.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta Strategiplanen daterad 2010-04-22,
att uppdra till kommundirektören att implementera strategiplanen,
att uppdra till kommundirektören att under åren 2010 – 2012 löpande
sammanställa och återredovisa till kommunstyrelsens allmänna utskott
de åtgärder som genomförts på årsbasis inom strategiplanens ram med
första återrapporteringen i november 2010 samt
att utvärdera och revidera strategiplanen inför 2013.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från 4YOU Dalarna AB om godkännande av och rätt till bidrag
för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Falu kommun dnr 31-2010:2213
Diarienummer KS 308/10

Ärendet
4-YOU Dalarna AB har inkommit till skolinspektionen med ansökan om
godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Falu kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2010, där även förslag från skolnämnden
kommer att behandlas.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar diarieförda 2010-04-19.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
förslag
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från
Jensen education college AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu kommun dnr 32-2010:2119
Diarienummer KS 309/10

Ärendet
Jensen education college AB har inkommit till skolinspektionen med ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i
Falu kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2010, där även förslag från skolnämnden
kommer att behandlas.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar diarieförda 2010-04-19.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
förslag
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från
Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om utökad statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu kommun dnr 32-2010:2105
Diarienummer KS 311/10

Ärendet
Pluskompetens Utbildning i Sverige AB har inkommit till skolinspektionen
med ansökan om utökad statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Falu kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2010, där även förslag från skolnämnden
kommer att behandlas.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar diarieförda 2010-04-19.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
förslag
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

17 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 54

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
54TT

2010-05-19

Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från
Falu Frigymnasium AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu kommun dnr
32-2010:1756
Diarienummer KS 312/10

Ärendet
Falu Frigymnasium AB har inkommit till skolinspektionen med ansökan om
statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu
kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2010, där även förslag från skolnämnden
kommer att behandlas.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar diarieförda 2010-04-19.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
förslag
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

18 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 55

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
55TT

2010-05-19

Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från YA
Fri AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu kommun dnr 32-2010:1776
Diarienummer KS 313/10

Ärendet
YA Fri AB har inkommit till skolinspektionen med ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2010, där även förslag från skolnämnden
kommer att behandlas.
Beslutsgång
Ansökningshandlingar diarieförda 2010-04-19.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
förslag
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

19 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 56

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
56TT

2010-05-19

Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från Lärande i Östergötland AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu kommun dnr
32-2010:2199
Diarienummer KS 326/10

Ärendet
Lärande i Östergötland AB har inkommit till skolinspektionen med ansökan
om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu
kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2010, där även förslag från skolnämnden
kommer att behandlas.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar diarieförda 2010-04-22.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
förslag
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

20 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 57

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
57TT

2010-05-19

Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från Lärande i Östergötland AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Falu kommun
dnr 32-2010:2168
Diarienummer KS 332/10

Ärendet
Lärande i Östergötland AB har inkommit till skolinspektionen med ansökan
om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu
kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2010, där även förslag från skolnämnden
kommer att behandlas.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar diarieförda 2010-04-23.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
förslag
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

21 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 58

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
58TT

2010-05-19

Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från NTI
AB (Nordens Tekniker Institut AB) om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu
kommun dnr 32-2010:1999
Diarienummer KS 327/10

Ärendet
NTI AB (Nordens Tekniker Institut AB) har inkommit till skolinspektionen
med ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2010, där även förslag från skolnämnden
kommer att behandlas.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar diarieförda 2010-04-23.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
förslag
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

22 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 59

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
59TT

2010-05-19

Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från NTI
AB (Nordens Teknikerinstitut Aktiebolag) om rätt till bidrag och statlig tillsyn för den fristående gymnasieskolan Mikael Elias Teoretiska gymnasium i Falu kommun dnr 32-2010:2311
Diarienummer KS 329/10

Ärendet
NTI AB (Nordens Teknikerinstitut Aktiebolag) har inkommit till skolinspektionen med ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för den fristående gymnasieskolan Mikael Elias Teoretiska gymnasium i Falu kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2010, där även förslag från skolnämnden
kommer att behandlas.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar diarieförda 2010-04-23.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
förslag
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

23 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 60

Paragraf

T§
60TT

Sammanträdesdatum

2010-05-19

Fråga om ”Möbelretur”
Diarienummer KS 26/10

Ärendet
Allmänna utskottet lyfter frågan om att inrätta en ”Möbelretur”, en verksamhet för återanvändning av överblivna möbler inom Falu Kommun.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
och Håkan Nohréns förslag
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att presentera ett förslag på en
kommunal ”Möbelretur” till allmänna utskottets sammanträde den 24
november 2010.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

24 (24)

