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Sammanträdesdatum

2010-09-15

Tillsättande av ekonomichef
Diarienummer 57/10

Ärendet
Kommundirektören redogör för rekryteringsprocessen av ny ekonomichef
och förslår att Kjell Nyström ska tillsättas som ekonomichef i Falu kommun
med början den 22 november 2010.
Tidigare behandling
Förhandlingsdelegationen lämnar förslag till beslut enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Protokoll från förhandlingsdelegationen 2010-09-13, § 37.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att uppdra till kommundirektören att teckna anställningsavtal med Kjell
Nyström som ekonomichef i Falu kommun med början den 2010-11-22.

Expeditioner
Kjell Nyström

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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T§
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Sammanträdesdatum

2010-09-15

Antagande av Riktlinjer och vägledning vid rekrytering i
Falu kommun
Diarienummer KS 531/10

Ärendet
Ett projekt är startat i januari 2010 i syfte att höja kvaliteten i rekryteringsarbetet i Falu kommun. Projektets uppdrag var att inventera befintligt material i rekryteringsprocessen och göra analyser som ska ligga till grund för
beslut till Riktlinjer vid rekrytering i Falu kommun.
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) förslag till beslut är enligt beslutsrutan nedan.
Personalchef Inger Klangebo och personalplanerare Eva Andersson redogör
för ärendet.
Tidigare behandling
Information har lämnats till kommunstyrelsens allmänna utskott
21 april 2010 om tre utvecklingsprojekt inom personalområdet som startats
under våren 2010, varav Projekt Rekrytering är ett. Arbetsnamnet för de tre
projekten är ”att gå från PA till HR”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2010-0830.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
förslag
att ”Riktlinjer vid rekrytering, med vägledning” antas och gäller fr o m
2010-10-01,
att ”Riktlinjer och vägledning vid rekrytering”, ska kompletteras med
”Arbetsgivarvarumärket” när projekt Arbetsgivarvarumärke är slutfört,
att uppdra till Falu kommuns personalspecialister att leda och driva implementeringen av rekryteringsprocessen utifrån riktlinjerna och med intervjumallar,
att beslut tas att arbetssättet med intervjumallar ska implementeras successivt och vara klart för Falu kommuns stora yrkesgrupper 2010-12-31,
att personalkontoret ska erbjuda kontinuerlig utbildning i rekrytering på
övergripande nivå,
att uppdra till personalkontoret att utbilda flera personalspecialister i SLG
Thomas testverktyg,
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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att uppföljning av projektet ska ske 2011-04-01 samt
att uppdra till personalkontoret att utveckla en rutin med elektronisk ansökningsrutin.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

2010-09-15

Information om delårsrapport 2010-08-31
Diarienummer KS 14/10

Ärendet
Ekonomikontoret redovisar delårsrapport för kommunen och förvaltningarna per 2010-08-31.
Kommundirektören och ekonom Ann Lissåker informerar.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
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2010-09-15

Redovisning av arbetsplatsförlagd utbildning i Falu
kommun
Diarienummer KS 438/10

Ärendet
Skolnämnden har inkommit med skrivelse till allmänna utskottet där man
föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram förslag som ökar
antalet APU/praktikplatser i Falu kommun. Kommundirektören har tillsatt
en arbetsgrupp, med omvärldschefen som ordförande, för att ta fram nödvändiga förslag.
Arbetsgruppen har arbetat med tre frågeställningar. Förslag till åtgärder som
ökar antalet APU och praktikplatser i Falu kommun. Årsplan för när elever
och praktikanter ska ut i arbetslivet samt slutligen förslag till beslut.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är:
att kommunledningen utfärdar tydliga direktiv som säger att samtliga förvaltningar och kontor ska ta emot APU och prao,
att en enhet med arbetsuppgifter enligt utredningens förslag bildas inom
skolans organisation. Kostnad 600 kkr/år samt
att särskild vikt ska läggas på att utveckla nyckelgruppen handledare. Kostnad 300 kkr/år.
Omvärldschef Anders Lundgren redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-08-30.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
förslag
att ärendet återremitteras med uppdrag till kommundirektören, att till allmänna utskottets sammanträde i januari 2011, ta fram konkreta förslag
och uppdrag för genomförandet av arbetsplatsförlagd utbildning i Falu
kommun samt
att kommunledningen även utfärdar tydliga direktiv som säger att samtliga
förvaltningar och kontor ska ta emot APU och prao och praktikanter.

Expeditioner
Kommundirektören
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

2010-09-15

Redovisning av socialförvaltningens verksamhet
Diarienummer KS 26/10

Ärendet
Socialförvaltningens verksamhet redovisas av socialchef Ingalill Frank, sektionschef Ylva Renström och socialnämndens ordförande Lillian Eriksson.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
förslag
att ta redovisningen till protokollet.

Expeditioner
Socialnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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T§
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2010-09-15

Godkännande av projekt: Äldre lär ung
Diarienummer KS 553/10

Ärendet
”Äldre lär Ung” är ett projekt som AIK planerat tillsammans med personalkontoret och den generationsgrupp som bildats. Projektet kommer att omfatta 15-20 deltagare av vardera ungdom och handledare. Projektet innehåller
olika steg; en prova på period ca 4 veckor som följs av vägledning och planering, därefter en period av praktik och/eller utbildning (Arbetsplatsförlagt
lärande, APL). Tidsåtgången kommer att vara individuell och anpassas till
individens behov.
Målet med projektet är att hitta former och modeller för att bereda ungdomar arbete och som kan användas framgångsrikt i samband med kommande
pensionsavgångar.
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
föreslår att projektplanen för ”Äldre lär ung” godkänns.
Enhetschef Maria Jonsson redogör för projektet.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet beslutade den 19 maj 2010:
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.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
tjänsteskrivelse 2010-09-01.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
förslag
att godkänna projektplan för ”Äldre lär Ung” samt
att projektet ”Äldre lär Ung” återredovisas till allmänna utskottet under
hösten 2011.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum
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Information om upphandling av gymnasial vuxenutbildning och orienteringskurser i Falu kommun
Diarienummer KS 273/10

Ärendet
Upphandling av gymnasial vuxenutbildning och orienteringskurser har skett
under våren 2010, då tidigare avtal och prolongering löpt ut.
Vid kommunstyrelsens allmänna utskott den 18 augusti 2010 framkom önskemål om information om hur upphandlingen genomförts.
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
föreslår att informationen ska tas till protokollet.
Annika Nyström chef kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och
integrationskontoret), rektor Kjell Olsson och gymnasiechef Peter Berglund
redogör för ärendet.
Tidigare behandling
Regeringens satsning, ”Kunskapslyftet” 1997-2002, innebar förutom en
bred satsning på utbildning av vuxna, även ett uppdrag till kommunerna att
bygga en infrastruktur för vuxnas lärande. I Falun innebar detta att en organisationsutredning, ”Falu kommuns organisation för vuxnas lärande”
genomfördes efter beslut i kommunstyrelsens samhällsutskott den 15 maj
2001-05-15.
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2002 att ny organisation ska
gälla i alla delar från den 1 januari 2003. Vid sammanträdet beslutades bl. a.
att särskilt notera att det nuvarande Komvux upphör och ersätts med en ny
organisation med Gruv, SFI och Särvux under skolstyrelsen men att alla
beställarfunktioner i övrigt placeras under kommunstyrelsen på näringslivskontoret,
att ge i uppdrag till näringslivskontoret att stimulera till företagsetablering
(inkluderande nuvarande personal) och konkurrens inom vuxenutbildningsområdet,
att gymnasieskolan inom skolförvaltningen (Skolstyrelsen) får vara utförare
av vuxenutbildningstjänster och konkurrera med övriga aktörer på lika villkor.
Den 17 december 2004 fastställde kommunfullmäktige en ny nämnd och
förvaltningsorganisation för Falu Kommun (i enlighet med rapport
2004-11-29 ”Ny organisation för Falu kommun”, ver. 5.0). Organisationen
sjöstattes till stora delar 2005-01-01. Organisationsförändringen innebar
även att arbetsmarknads- och integrationskontoret, AIK, inrättades som en
del i kommunstyrelseförvaltningen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
tjänsteskrivelse 2010-09-01.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms
förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Redovisning av motioner vilkas beredning per 2010-0825 inte slutförts
Diarienummer KS 23/10

Ärendet
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa
de motioner vilkas beredning då ännu inte 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 ska
ange när berörd remissinstans avser att besvara motionen. I ärenden där den
sista kolumnen inte är ifylld har remissinstanserna, trots påminnelse inför
sammanställningen, inte angett när motionerna ska vara besvarade.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är att ta redovisningen av motioner vilkas beredning per 2010-08-25 inte slutförts till protokollet.
Tidigare behandling
Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den
8 april 2010.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-08-27/
redovisning av ej slutförda motioner per 2010-08-25.
Yrkanden
Ordförande Mats Dahlström: Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att ta kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av motioner vilkas beredning per den 25 augusti 2010 inte slutförts till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

2010-09-15

Förslag till reviderad taxa för matlådor i Falu Kommun
Diarienummer KS 526/10

Ärendet/Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2009 bl.a. att priset för en
matlåda ska vara en tolftedel av 1,56 % av prisbasbeloppet från och med år
2010 och att priset för en matlåda årligen omräknas i förhållande till gällande prisbasbelopp.
Omvårdnadsnämnden beslutade den 16 juni 2010 att måltidsdrycken inte
längre ska ingå i leveransen av matlådor från och med hösten 2010. Som en
konsekvens av detta beslut föreslog omvårdnadsförvaltningen i tjänsteutlåtande 2010-08-03 omvårdnadsnämnden att priset för matlådor sänks med
2,50/portion. Omvårdnadsnämnden beslutade den 18 augusti 2010 i enlighet
med förvaltningens förslag.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) förslag till beslut är enligt
beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-09-03.
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2010-08-18, § 79/tjänsteskrivelse
2010-08-03.
Yrkanden
Ordförande Mats Dahlström: Bifall till förvaltningens förslag med tillägg
(kursiv markering) i andra att-satsen; att priset för en matlåda maximalt
ska vara en tolftedel av 1,49 % av prisbasbeloppet från och med år 2010.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att tidigare beslut i kommunfullmäktige från 2009-11-26 § 159 om omvårdnadsnämndens pris för en matlåda upphävs från och med 2010-1025,
att besluta att priset för en matlåda maximalt ska vara en tolftedel av 1,49
% av prisbasbeloppet från och med år 2010,
att priset för matlådan omräknas årligen i förhållande till gällande prisbasbelopp,
att samma pris som för matlådan ska gälla för lunch på pensionärsrestaurang,

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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att uppdra åt omvårdnadsnämnden att vid ändrade förutsättningar och utifrån självkostnadsprincipen besluta om prissänkning avseende matlådor
samt
att priset för en matlåda, efter beslut om prissänkning, ska anges som en
andel och procentsats av prisbasbeloppet för innevarande år.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Antagande av Informationssäkerhetspolicy och informationssäkerhetsinstruktioner
Diarienummer KS 780/08

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” tillställs kommunfullmäktige såsom ett övergripande strategiskt beslut.
Instruktionerna beslutas av kommunstyrelsen och gäller hela kommunen. De
kommunala bolagen har tillställts dokumenten och kommer att använda dessa som underlag för egna beslut.
Instruktionen för systemägare är riktad till förvaltningar och reglerar de ansvar och uppgifter man har då man ”förvaltar” en applikation eller ett system. Instruktionen för kontinuitet, drift och utveckling vänder sig till kommunens IT-enhet. De övriga instruktionerna reglerar ansvaret och beteendet
hos våra användare. Användarna är uppdelade i tre kategorier; egen personal
och förtroendevalda, elever samt våra kunder. Med hjälp av instruktionerna
eftersträvas en harmoni i användandet av IT-system.
Kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret) lämnar förslag till
beslut enligt beslutsrutan nedan.
Informationschef Jan E Fors och Tomas Nyström från IT/Organisations –
kontoret redogör för ärendet.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 19 maj 2010 att ärendets
skulle remitteras till de olika nämnderna innan slutligt ställningstagande.
Nämnderna har genomfört uppdraget och IT/Organisation har bearbetat de
inkomna synpunkterna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret) tjänsteskrivelse
2010-09-07.
Informationssäkerhetspolicyn, daterad 2010-09-07 version 8, med tillhörande
informationssäkerhetsinstruktioner.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Yrkanden
Ordförande Mats Dahlström: Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Informationssäkerhetspolicyn , daterad 2010-09-07, version 8.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan
att anta Informationssäkerhetsinstruktionerna i enlighet med förslag 201009-07,
att särskilt de kommunala bolagen erhåller exemplar av Falu kommuns
informationssäkerhetsdokument,
att instruktionerna ska gälla under förutsättning av kommunfullmäktiges
antagande av informationssäkerhetspolicyn och från dag då detta beslut
antas,
att de nya instruktionerna ersätter ”Policy för IT-användning i Falu kommun”, daterad 2000-10-20 och övriga dokument inom området som står
i strid med innehållet i denna policy samt
att kommunstyrelsen får göra ändringar av mindre art även i Informationssäkerhetspolicyn.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Svar på revisionsrapport ”Samverkan i arbetet med barn
och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa”
Diarienummer KS 473/10

Ärendet
Kommunrevisionen har inkommit med revisionsrapporten ”Samverkan i
arbetet med ban och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa”, daterad juni 2010. Syftet med granskningen var att bedöma om Falu kommun
har skapat förutsättningar för samverkan i arbetet med barn och ungdomar
som far illa, är i riskzonen att fara illa eller på annat sätt är i behov av extra
stöd. Besvarande har skett via kommunstyrelsens försorg där in hämtande
synpunkter från, kultur- och ungdomsnämnden, skolnämnden, socialnämnden samt trafik- och fritidsnämnden ingår i skrivningen.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att revisionsrapporten
är besvarad genom tjänsteskrivelse 2010-08-24.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport diarieförd 2010-07-05.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-08-24.
Yrkanden
Ordförande Mats Dahlström: Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att revisionsrapporten ”Samverkan i arbetet med barn och ungdomar som
far illa eller riskerar eller riskerar att fara illa” är besvarad genom kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-08-24.
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