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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§1

Paragraf

T§ 1T

Sammanträdesdatum

2010-01-20

Närvaro av Mats Dahlström (C) under sammanträdet
Diarienummer KS 26/10

Ärendet
Ordförande Dan Westerberg föreslår att allmänna utskottet beslutar att Mats
Dahlström får närvara under dagens sammanträde.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att Mats Dahlström får närvara vid allmänna utskottets sammanträde 201001-20.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

3 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§2

Paragraf

T§ 2TT

Sammanträdesdatum

2010-01-20

Information om arbetet med ungdomsdemokrati/ungdomsinflytande inom kommunen
Diarienummer KS 727/09

Ärendet
Vid Folkhälsorådets möte den 22 april 2008 beslutades att;
Ge i uppdrag till Kultur och Ungdomsförvaltningen och Kommunstyrelseförvaltningen/Stadskansliet att arbeta fram ett arbetsmaterial till Folkhälsorådet som innehåller;
• kartläggning av inflytande och demokratiarbetet ur ett barn och ungdomsperspektiv på övergripande nivå och inom verksamheterna inom den kommunala organisationen
• omvärldsspaning utifrån kommunala åtgärder/incitament vars syfte är att
stimulera inflytande- och demokratiprocessen för barn och ungdomar
• förslag till vad kommunen behöver förstärka för att utveckla inflytande
och demokratiprocessen ur ett barn- och ungdomsperspektiv
Utifrån detta uppdrag beslutades vid Folkhälsorådets möte 2008-11-27 att
ett Rådslag inom temat ”Ungdomsdemokrati” skulle genomföras under
2009.
Projektledare Peter Gehlin samt enhetschef Anders Björnberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) och kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2009-10-20.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§3

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 3TT

2010-01-20

Ansökan om medel ur incitamentsfonden från Skolsamgruppen i Slätta
Diarienummer KS 101/09

Ärendet
Enhetschefen för Slättaanläggningarna Mats Österlund ansökte i brev till
kommunstyrelsen 2009-04-28 om bidrag på 69.000 kr ur incitamentsfonden.
Ansökan avser framtagandet av en informationsfolder om området Slätta
och de olika verksamheter, föreningar m.m. som verkar i området bl.a. ur ett
trygghetsskapande perspektiv. Skolsamgruppen i Slätta ligger bakom upplägget som har det uttalade syftet att genom information på olika hemspråk
skapa förutsättningar för integrationsarbetet i området.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) gör bedömningen att bidragsansökan ryms inom ramen för social prevention varför det i princip
tillstyrks.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2009-10-21 bl.a. att avvakta
med ställningstagande av Skolsamgruppen i Slättas ansökan till början av
2010.
Beslutsunderlag
Protokoll från allmänna utskottet 2009-10-21, § 136.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2009-1001.
Ansökan från Slättaanläggningarna, daterad 2009-04-28.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med Kerstin Söderbaum Fletchers
och Dan Westerbergs förslag
att bevilja Skolsamgruppen i Slättas ansökan om bidrag ur incitamentsfonden på 69.000 kr för framtagandet av en informationsfolder om området
Slätta och de olika verksamheter, föreningar m.m. som verkar i området
bl.a. ur ett trygghetsskapande perspektiv.

Expeditioner
Skolsamgruppen i Slätta

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§4

Paragraf

T§ 4TT

Sammanträdesdatum

2010-01-20

Ansökan om från Hälsinggårdsskolan om bidrag ur Incitamentsfonden till Event Vårfesten
Diarienummer KS 101/09

Ärendet
Christina Karlsson m.fl. verksamma vid Hälsinggårdsskolan ansöker i brev
till kommunstyrelsen 2009-09-17 om bidrag på 13 000 kronor för att kunna
bereda en grupp elever i årskurs åtta tillfälle att under deras praoperiod och
”elevensval tid” arbeta med att genomföra projektet Vårfesten, som ersätter
den tidigare vårbalen för klass nio. Allt i avsikt att förmå ungdomarna att
vilja vara delaktiga, att skapa trivsel, gemenskap och en trevligare, mer stimulerande miljö och härigenom motverka bl.a. vandalisering. Projektet var
enligt ansökan tänkt att starta hösten 2009.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är att bevilja Hälsinggårdsskolan bidrag ur incitamentsfonden om 13 000 kronor för att kunna erbjuda eleverna att under deras praoperiod och ”elevensval tid” få möjlighet att genomföra projektet Vårfesten med syftet att få eleverna att vilja
vara delaktiga, att skapa trivsel, gemenskap och en trevligare, mer stimulerande miljö och härigenom motverka bl.a. vandalisering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2010-0107.
Ansökan från Hälsinggårdsskolan inkommen 2009-09-17.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med Kerstin Söderbaum Fletchers
och Dan Westerbergs förslag
att bevilja Hälsinggårdsskolan bidrag ur incitamentsfonden om 13 000 kronor för att kunna erbjuda eleverna att under deras praoperiod och ”elevensval tid” få möjlighet att genomföra projektet Vårfesten med syftet
att få eleverna att vilja vara delaktiga, att skapa trivsel, gemenskap och
en trevligare, mer stimulerande miljö och härigenom motverka bl.a.
vandalisering,
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att se över
begränsningen av antalet projekt som kan beviljas pengar per år i enlighet med diskussionen vid dagens sammanträde samt
att uppdraget i den andra att-satsen skall återredovisas på det allmänna utskottets sammanträde den 17 februari 2010.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 4TT

2010-01-20

Expeditioner
Hälsinggårdsskolan
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§5

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 5TT

2010-01-20

Redovisning av projekt långtidssjuka i Falu kommun
Diarienummer KS 51/09

Ärendet/ Tidigare behandling
Under våren 2009 beslutade personalkontoret i samråd med PA-nätverket att
inleda ett särskilt projekt avseende medarbetare som sjukskrivits före den 1
juli 2008 och fortfarande var sjukskrivna. Projektet rapporterades och godkändes i KSA i maj 2009. Projektets huvudsakliga innehåll var att ta personlig kontakt, via chef eller PA-konsulter, med samtliga sjukskrivna i den beskrivna målgruppen samt att vid behov aktivera arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet, vilken dittills ofta hade försummats vid lång tids sjukfrånvaro.
Arbetsmiljösamordnare Lotta Gröndahl föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2009-1222.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
och Krister Johanssons förslag
att godkänna rapporten samt
att återrapport i ärendet ska ske till allmänna utskottets sammanträde den
21 april 2010.
Protokollsanteckning
Allmänna utskottet noterar att den uppföljning, av de 44 personer vars anställning avslutats, som tidigare efterfrågats kommer föredras allmänna utskottet under hösten 2010.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§6

Paragraf

T§ 6TT

Sammanträdesdatum

2010-01-20

Verksamhetsprövning vid tillsättandet av undersköterska/ vårdbiträde inom omvårdnadsförvaltningen
Diarienummer KS 818/09

Ärendet/ Tidigare behandling
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2009-04-22, § 73;
att verksamhetsprövning och i första hand internrekrytering vid kommunens
samtliga nämnder och styrelser ska ske vid återbesättning av vakanta tjänster, hel- eller deltid, överstigande tre månader,
att verksamhetsprövning ska ske av förvaltningschef och att detta åliggande
inte får delegeras samt
att detta beslut gäller tills vidare.
Omvårdnadsnämnden har den 18 november 2009, § 137, beslutat föreslå
kommunstyrelsen att ge förvaltningschefen möjlighet att delegera beslut på
verksamhetsprövning för undersköterska/vårdbiträde inom särskilt boende
och hemtjänst till sektionscheferna inom särskilt boende och hemtjänst.
Grunderna för förslaget vilar på mängden ärenden som annars skulle falla på
förvaltningschefen, den ineffektivitet detta skulle föranleda samt att det syntes mer naturligt för en sektionschef att göra en sådan prövning då denne för
diskussionen med enhetschefen.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan
nedan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-01-08.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ge förvaltningschefen inom omvårdnadsförvaltningen möjlighet att delegera beslut avseende verksamhetsprövning för undersköterska/vårdbiträde inom särskilt boende och hemtjänst till sektionscheferna
inom särskilt boende och hemtjänst.
Protokollsanteckning
Allmänna utskottet vill erinra om att beslut som fattas med vidaredelegering
jml. 6 kap 37 § kommunallagen enligt samma lagrum skall anmälas till förvaltningschefen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Paragraf
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Sammanträdesdatum
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Expeditioner
Omvårdnadschefen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§7

Paragraf

T§ 7TT

Sammanträdesdatum

2010-01-20

Diskussion om framtiden för kommunservices verksamhet
Diarienummer KS 477/09

Ärendet
Kommundirektör Torkel Birgersson föredrar utredningens fortskridande och
lämnar förslag till beslut enligt beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet beslutade 2009-08-19 att godkänna projektdirektiv för
”Översyn av Servicenämndens samlade verksamhet” daterad 2009-08-11.
Allmänna utskottet beslutade 2009-11-18 att ta information om utredningen
av kommunservices verksamhet till protokollet.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ställa sig bakom förslaget att Servicenämnden skall upphöra som nämnd
från den 1 juli 2010 och att verksamheten förs över/inrättas som ett särskilt kontor under kommunstyrelseförvaltningen samt
att överlämna förslaget till Servicenämnden för yttrande vilket ska avges
senast 2010-03-01.

Expeditioner
Servicenämnden
Kommundirektören

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

11 (17)
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Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§8

Paragraf

T§ 8TT

Sammanträdesdatum

2010-01-20

Disposition och överföring av IT-utvecklingsmedel
Diarienummer KS 26/10

Ärendet
Varje år ankommer det på kommunstyrelseförvaltningen
(IT/organisationskontoret) att genom beslut av allmänna utskottet få godkänt
hur IT-utvecklingsmedel har använts eller avses att användas. ”Kontot”
finns på kommunstyrelseförvaltningen (IT/organisationskontoret). I detta
förslag redovisas årets förslag till disposition.
Kommunstyrelseförvaltningens (IT/organisationskontoret) förslag är enligt
beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (IT/organisationskontoret) förslag 2009-1231.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att kostnader för hantering av Hem-PC godkänns för användning av ITutvecklingsmedel till Ekonomikontoret till ett belopp på 13.200 kr, till
Personalkontoret på 30.000 kr och till IT/Organisation på 91.800 kr
samt
att övriga medel till förfogande 452 000 kr kan användas på förslaget sätt
enligt förslag, daterat 2009-12-31, villkorat till möjligheten av medelsdisposition (särskilt beslut) under 2010.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§9

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 9TT

2010-01-20

Information om personalärende
Diarienummer KS 26/10

Ärendet
På förekommen anledning lämnar personalchef Inger Klangebo och förvaltningschef Helen Lott information om aktuellt personalärende.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 10

Paragraf

T§
10TT

Sammanträdesdatum

2010-01-20

Information om den rättsliga prövningen av Falu kommuns upphandling av skrivare/kopiatorer
Diarienummer KS 725/09

Ärendet
IT/org-chefen Jan E. Fors lämnar information om den pågående rättsliga
prövningen av Falu kommuns upphandling av skrivare/kopiatorer.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar, i enlighet med ordförande Dan Westerbergs
förslag
att ta informationen till protokollet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 11

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
11TT

2010-01-20

Svar på revisionsrapport över granskning av kommunens system och rutiner för kontroll av leverantörer/entreprenörer
Diarienummer KS 742/09

Ärendet
På uppdrag av Falu kommuns förtroendevalda revisorer har KPMG genomfört en fördjupad granskning av kommunens system och rutiner för kontroll
av leverantörer.
Syftet med granskningen var att bedöma om kommunen har en ändamålsenlig styrning och kontroll över att upphandlade leverantörer/entreprenörer
fullföljer sina skyldigheter enligt ingångna avtal samt om kommunens resurser, för ändamålet, harmonierar med dess målsättningar.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är:
att förslag till policy och rutiner tas fram för att säkerställa att en fullgod
uppföljning av skatter och kreditvärdighet sker under avtalens hela löptid
för samtliga leverantörer som kommunen har avtal med samt
att ansvaret för genomförandet av dessa uppföljningar fastställs
Beslutsunderlag
Revisionsrapporten ”Granskning av kommunens system och kontroll av
leverantörer/entreprenörer” 2009-10-19.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2009-1204.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg: Enligt beslutsrutan nedan
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att förslag till policy och rutiner tas fram för att säkerställa att en fullgod
uppföljning av skatter och kreditvärdighet sker under avtalens hela löptid för samtliga leverantörer som kommunen har avtal med,
att ansvaret för genomförandet av dessa uppföljningar fastställs samt
att uppdra till kommundirektören och ekonomichefen att ta fram beslutsunderlag i enlighet med ovanstående att-satser.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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allmänna utskott
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Paragraf

T§
12TT

Sammanträdesdatum

2010-01-20

Godkännande av årsredovisning samt beviljande av ansvarsfrihet för år 2008 avseende Linderdahlska Stiftelsen
Diarienummer KS 644/09

Ärendet
Styrelsen för Linderdahlska Stiftelsen lämnar årligen till Falu Kommun in
sin verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse. Nedan
görs en genomgång av redovisningen till stöd för kommunstyrelsens behandling av de inkomna handlingarna.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2008-09-11 § 118 att godkänna Linderdahlska Stiftelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse avseende
2007, att lägga revisionsberättelsen avseende 2007 till protokollet samt att
bevilja styrelsen för Linderdahlska stiftelsen ansvarsfrihet för 2007
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2009-1111.
Verksamhetsberättelse för Linderdahlska Stiftelsen år 2008/ Årsredovisning
år 2008/ Revisionsberättelse.
Yrkanden
Ordförande Dan Westerberg: Bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Linderdahlska Stiftelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2008,
att lägga revisionsberättelsen avseende 2008 till protokollet,
att bevilja styrelsen för Linderdahlska Stiftelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 samt
att uppmana stiftelsen att inför kommande bokslutsarbete beakta de synpunkter som framförs i kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande 2009-11-11.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 13

Paragraf

T§
13TT

Sammanträdesdatum

2010-01-20

Avtackning av kommunalrådet Dan Westerberg
Diarienummer KS 26/10

Ärendet
Kommunalrådet, tillika allmänna utskottets ordförande, Dan Westerberg
lämnar uppdragen som bl.a. kommunalråd, ledamot och förste vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i allmänna utskottet den 25 januari
2010.
Kommundirektören Torkel Birgersson och allmänna utskottets förste vice
ordförande Håkan Nohrén tackar kommunalrådet Dan Westerberg för hans
tjänstgöring å tjänstemännens och ledamöternas vägnar
Kommunalrådet Dan Westerberg uttrycker sin tacksamhet gentemot de politiker och tjänstemän han arbetat med under sin tjänstgöring.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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