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§ 51 Kommunens årsredovisning, bokslut, verksamhetsbe-
rättelser m m 

KS0006/12 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna årsredovisningen för 2011 med däri gjorda dispositioner. 

2. Över- och underskott mot budget ska behandlas i enlighet med av 
kommunfullmäktige fastställda regler för ekonomistyrning. 

3. Överföra 2011: års resultat, 51,1 mnkr, till balanserat resultat. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att 
justera årsredovisningen i enlighet med diskussionen vid dagens 
sammanträde. 

2. Att, efter vederbörlig justering skett enligt ovan,  avge 
årsredovisningen för 2011, med däri gjorda dispositioner, och att 
jml. 8:17 Kommunallagen överlämna årsredovisningen till 
kommunfullmäktige och revisorerna. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag och ekonomichef Kjell 
Nyström lämnar Falu Kommuns årsredovisning för 2011, med förslag till 
beslut.  

Ekonomichef Kjell Nyström föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontorets) tjänsteskrivelse 2012-
03-23/ Årsredovisning 2011. 

Yrkanden 

Sten H. Larsson och Jonny Gahnshag: Enligt beslutet ovan. 

Sänds till 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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§ 52 Utvecklingen i Falun 2011 

KS0225/12 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna rapporten Utvecklingen i Falun 2011. 

Sammanfattning 

Det är sjunde året som en samlad uppföljning görs av hur utvecklingen i 
Falun har varit i förhållande till de tre styrdokumenten för en hållbar ut-
veckling; tillväxtprogrammet, miljöprogrammet och folkhälsoprogrammet. 
”Utvecklingen i Falun 2011” redovisar den geografiska kommunens ut-
veckling för ett tjugotal mål och ska vara ett komplement till kommunens 
årsredovisning. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-02-27/ Rapporten 
”Utvecklingen i Falun 2011”. 

Yrkanden 

Ordförande Jonny Gahnshag: Enligt beslutet ovan. 
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§ 53 Svar på  motion från Annika Eriksson (C) och Agneta 
Ängsås (C); HLR utbildning till personal i Falu kommun 

KS0551/11 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen bifalles genom att regelbundna uppföljningar och 
utbildningar ska ske inom ramen för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

2. Även fortsättningsvis ska ansvaret för HLR-utbildning ingå i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och chefsansvaret. 

3. Information om utbildningsanordnare ska finns lättillgängligt på 
”Insidan”och ansvaret för att informationen uppdateras ligger på 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut enligt ovan  

1. Information om utbildningsanordnare ska finns lättillgängligt på 
”Insidan”och ansvaret för att informationen uppdateras ligger på 
kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 

Sammanfattning 

Motionen lämnades in till kommunfullmäktige den 10 oktober 2011. Den 
framför att Falu Kommun bör utbilda sina anställda, främst de som arbetar 
inom vård och omsorg och inom skolan, i HLR ( hjärt- och lungräddning ). 
Man föreslår vidare att kommunen utbildar egen personal till instruktörer, 
vilka sedan i sin tur utbildar kommunens anställda. Vidare föreslås att 
kommunen ordnar nödvändig utrustning och en lokal att bedriva 
utbildning i. Utbildningen behöver sedan enligt förslagsställarna 
uppdateras/övas på minst en gång varje år. Man påtalar också, att när 
Hemsjukvården överförs till kommunen är HLR-utbildning ett sätt att 
bibehålla kompetens och kvalitet, både för kunder och 
kommuninnevånare. 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) förslag är att motionen 
ska anses besvarad, att även fortsättningsvis ska ansvaret för HLR-
utbildning ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet och chefsansvaret 
samt att information om utbildningsanordnare ska finns lättillgängligt på 
”Insidan”och ansvaret för att informationen uppdateras ligger på 
kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret). 

Allmänna utskottets förslag är enligt beslutet.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2012-
02-28. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-03-14, § 28. 

Yrkanden 

Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till Allmänna 
utskottets förslag. 

Sänds till 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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§ 54 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP); skapande av 
flera förskoleplatser i Falu kommun 

KS0492/11 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionärens förslag i punkt 1 avslås med hänvisning till 
kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) 
tjänsteskrivelsen från den 1 februari 2012. 

2. Motionens punkter 2,3, 4, 5 och 6 är besvarade med hänvisning 
till skolförvaltningens pågående kartläggning av det långsiktiga 
behovet av förskolelokaler, vilken skolnämnden har att besluta 
om våren 2012. 

Reservation 

Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP), Mikael Rosén (M), Christina 
Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan Hammar (M) och Svante Parsjö 
Tegnér (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mats Dahlströms 
m.fl. yrkande. 

Sammanfattning 

Maria Gehlin föreslår  i motion den 9 september 2011 ett antal åtgärder för 
skapandet av ytterligare  förskoleplatser både i kommunal- och friskolere-
gi:  
1. att en inventering och utredning omgående genomförs kring 
lämpligheten och möjligheten att inrätta en förskola i kommunägda lokaler 
som Paviljongen, S:t Örjen, gatukontorets f d lokaler på Ingarvet m.fl. 
2. att en inventering och en dialog förs med privata fastighetsägare kring 
lämpligheten och möjligheten att hyra/köpa externa lokaler som kan vara 
lämpliga som förskolor. 
3, att några av de friställda, färdigställda förskolelokalerna erbjuds till 
friförskolor och pedagogisk omsorg att bedriva sin verksamhet i.  
4. att kommunfastigheter får i uppdrag att i dialog med verksamheten hitta 
nya lämpliga lokaler för hemtjänstgrupp och kommunfastiheters drift- och 
servicepersonal som i dagsläget är stationerad på Norslundsskolan, så att 
förskoleplatser kan frigöras. Lokalerna bör man erbjuda friförskolan 
Talento att hyra då de bedriver verksamhet i anslutande lokaler och 
dessutom redan fått tillstånd av skolnämnden att utöka verksamheten. 
5. att en aktiv rekrytering omedelbart startar av ”dagbarnvårdare i 
gemensam lokal”. 
6. att en utredning genomförs av möjligheten att inrätta en ”förskola på 
hjul”. 
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Skolnämnden har behandlat motionen den 22 februari 2012 och föreslår att 
punkterna 1, 3 och 5 avslås. Punkterna 2 och 4 hänskjuts till 
kommunfastigheter och punkt 6 förslås bifallas. 

Förvaltningens förslag är att: 

1. Motionärens förslag i punkterna 1, 2, och 5 avslås  med hänvisning till 
kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelsen  från 
den 29 februari 2012. 

2. Motionens punkter 3, 4 och 6 ska vara besvarade med hänvisning till 
skol-förvaltningens pågående kartläggning av det långsiktiga behovet av 
förskolelokaler, vilken skolnämnden har att besluta om våren 2012. 

Fastighetsutskottets förslag är i enlighet med beslutet. 

Beslutsunderlag 

Motion från Maria Gehlin 2011-09-09. 

Protokoll från skolnämnden 2012-02-22/tjänsteskrivelse 2012-01-25. 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 
2012-02-29. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2012-03-14, § 33. 

Yrkanden 

Mats Dahlström med instämmande av Sten H Larsson, Mikael Rosén, 
Christina Haggren och Svante Parsjö Tegnér: Bifall till fastighetsutskottets 
förslag med ändringen att motionens punkter 2 och 5 bifalles. 

Krister Johansson: Bifall till fastighetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Krister Johanssons yrkande att bifalla 
fastighetsutskottets förslag mot Mats Dahlströms m.fl. yrkande att bifalla 
punkt 2 och 5 i motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Krister Johanssons yrkande. 
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§ 55 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Inför P-
skiva på stan istället för parkeringsavgifter 

KS0593/11 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen avslås. 

Reservation 

Sten H Larsson (FAP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande. 

Sammanfattning 

Katarina Gustavsson föreslår i en motion att P-skiva införs som 
parkeringsmedel istället för parkeringsavgifter. 

Trafik- och fritidsnämnden föreslår att motionen avslås. 

Utvecklingsutskottet föreslår att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Motion från Katarina Gustavsson 2011-10-31. 

Yttrande från Falu P diariefört 2012-01-18. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-02-16, § 6/ förvaltningens 
tjänsteskrivelse 2012-01-16. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-03-13, § 38. 

Yrkanden 

Sten H Larsson: Bifall till motionen. 

Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Mikael Roséns yrkande 
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§ 56 Svar på motion från Ingrid Näsman (KD): Snabbare 
bussar nyttjas mer 

KS0623/11 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen bifalls genom att förslaget kommer att ingå i det 
pågående arbetet med trafikbeställning inför 2014. 

Sammanfattning 

Ingrid Näsman föreslår att Falu kommun beställer fler turer med snabb och 
rak sträckning för bussåkande till och från ytterområdena. 

Trafik- och fritidsnämnden föreslår att motionen bifalls. 

Utvecklingsutskottets förslag är att motionen bifalls genom att förslaget 
kommer att ingå i det pågående arbetet med trafikbeställning inför 2014. 

Beslutsunderlag 

Motion från Ingrid Näsman 2011-11-11. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-02-16, § 11/tjänsteskrivelse 
2012-01-26. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-03-13, § 39. 

Yrkanden 

Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 57 Svar på motion från Ove Raskopp (--); Anordnande av 
en manifestation mot det ökande våldet riktat mot 
människor med etniskt svenskt ursprung 

KS0171/12 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen avslås. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktigeledamoten Ove Raskopp föreslår i en motion att 
kommunfullmäktige ska anordna en manifestation där, bland annat det 
svenska samhällets fördelar belyses och de etniska svenskarnas rätt att få 
leva i detta samhälle säkerställs och att ett försvar för de etniska svenskar-
nas rätt att få leva i frihet i sitt eget land tydliggörs och manifesteras. 

Beslutsunderlag 

Motion från Ove Raskopp daterad 2012-01-03. 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens ordförande 2012-03-16.  

Yrkanden 

Ordförande Jonny Gahnshag, Mikael Rosén och Krister Johansson: 
Motionen avslås. 
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§ 58 Svar på medborgarförslag: Upprätta en ny kommunal 
översiktsplan 

KS0107/11 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till pågående 
översiktsplaneprocess. 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag föreslås att en ny kommunal översiktsplan 
upprättas. Nuvarande översiktsplan som enligt Plan- och bygglagen ska 
hållas aktuell, är upprättad 1990 och bör därför aktualiseras. 

Stadsbyggnadskontoret föreslår att medborgarförslaget ska betraktas som 
genomfört då arbete pågår med en gemensam översiktsplaneprocess 
tillsammans med Borlänge kommun enligt kommunstyrelsens beslut den 
30 augusti 2011. 

Utvecklingsutskottets förslag är att medborgarförslaget är besvarat med 
hänvisning till pågående översiktsplaneprocess. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2011-01-17. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2012-02-22. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-03-13, § 40. 

Yrkanden 

Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 59 Beslut om personlig assistans på entreprenad 

KS0599/11 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Assistansverksamheten inom LSS ska inte läggas ut på 
entreprenad. 

2. En brukarorienterad förändring av assistansverksamheten inom 
LSS ska genomföras. 

3. Kommunens kostnader för LSS ska minskas med 10-15 miljoner 
kronor på årsbasis. 

4. Organisationen ska fullt ut anpassas till verklig efterfrågan på 
assistans i kommunal regi. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av 
fullmäktiges beslut enligt ovan 

1. Att hemställa till socialnämnden att återkomma till 
kommunstyrelsen med förslag på åtgärder som kan stärka 
valmöjligheterna för brukarna, där även kommunal assistans ingår 
som ett alternativ.  

Reservation 

Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan 
Hammar (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP) och Svante 
Parsjö Tegnér (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lilian 
Erikssons m.fl. förslag. 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade den 26 oktober 2011 att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att kommunens andel av personlig assistans 
läggs ut på entreprenad med möjlighet för personal att lägga anbud i form 
av intraprenad. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från socialnämnden 2011-08-24, § 175/ förvaltningens 
tjänsteskrivelse 2011-08-14. 

Protokoll från socialnämnden 2011-10-26, § 206. 

Risk och konsekvensbedömning 

Ekonomisk rapport 2011-11-15. 
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Protokoll från socialnämnden 2011-11-23, § 218/ förvaltningens 
tjänsteskrivelse 2011-11-23. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-
03-11.  

Protokoll från MBL-förhandlingar och dialogmöten. 

Yrkanden 

Lilian Eriksson med instämmande från Mats Dahlström, Mikael Rosén, 
Svante Parsjö Tegnér och Sten H Larsson: Bifall till socialnämndens 
förslag att kommunens andel av personlig assistans läggs ut på entreprenad 
med möjlighet för personal att lägga anbud i form av intraprenad 

Ordförande Jonny Gahnshag med instämmande från Krister Johansson, 
Kicki Stoor och Richard Holmqvist: Enligt beslutet ovan.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt sitt eget förslag. 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande: 

Ja-röst för bifall till Jonny Gahnshags m.fl. yrkande. 

Nej-röst för bifall till Lilian Erikssons m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat: 8 ja-röster och 7 nej-röster enligt nedan: 

Ja: Jonny Gahnshag (S), Susanne Norberg (S), Krister Johansson (S), 
Margareta Källgren (S), Britt Källström (S), Richard Holmqvist (MP), Erik 
Eriksson (MP) och Kicki Stoor (V). 

Nej: Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), 
Håkan Hammar (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP) och 
Svante Parsjö Tegnér (FP). 

Sänds till 

Socialnämnden 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 
2012-03-27 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 60 Beslut om avgifter för salutorgplatser och upplåtelse 
av allmän plats i Falu kommun 

KS0212/12 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Avgifterna för salutorgplatser, upplåtelse av allmän plats i Falu 
kommun och övriga avgifter ändras enligt förslag daterat 2012-01-
27. 

2. Beslutet enligt p. 1 träder ikraft den 1 juni 2012. 

Sammanfattning 

Trafik- och fritidsnämnden föreslår att avgifter för salutorgsplatser och 
upplåtelse av allmän plats i Falu kommun och övriga redovisade avgifter 
ska ändras. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-02-16, § 5/tjänsteskrivelse 
2012-01-27/ förslag till avgifter för salutorgplatser och upplåtelse av 
offentlig plats i Falu Kommun daterad 2012-01-27. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-03-13, § 41. 

Yrkanden 

Mikael Rosén och Jonny Gahnshag: Enligt beslutet ovan. 
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Kommunstyrelsen 
2012-03-27 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 61 Redovisning av ej slutförda medborgarförslag  

  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av 
medborgarförslag vilkas beredning per den 22 februari 2012 inte 
slutförts tas till protokollet. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden 
redovisa de medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts. 

Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 
13 oktober 2011. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Utvecklingsutskottets förslag är att kommunstyrelseförvaltningens 
(stadskansliet) redovisning av medborgarförslag vilkas beredning per den 
22 februari 2012 inte slutförts tas till protokollet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-02-
27. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-03-13, § 42. 

Yrkanden 

Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 
2012-03-27 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 62 Redovisning av ej slutförda motioner per den 22 febru-
ari 2012 

KS0023/12 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av 
motioner vilkas beredning per den 22 februari 2012 inte slutförts 
tas till protokollet. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovi-
sa de motioner vilkas beredning inte slutförts. 

Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 
13 oktober 2011. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Allmänna utskottets förslag är att kommunstyrelseförvaltningens 
(stadskansliet) redovisning av motioner vilkas beredning per den 22 
februari 2012 inte slutförts tas till protokollet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-02-27. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-03-14, § 29. 

Yrkanden 

Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till allmänna utskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 
2012-03-27 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 63 Skolnämndens begäran om utökad driftram för försko-
lan 

KS0001/12 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Skolnämndens hemställan om utökad driftram med 2,5 mnkr 
avslås, då många kvalitetshöjande åtgärder redan är planerade i 
2012 års budget och ytterligare åtgärder ryms inom befintlig 
budgetram. Om ökade volymer, utöver budgeterade, inträffar inom 
förskoleverksamheten kan skolnämnden återkomma med begäran 
om ramförstärkningar senare under året, lämpligen vid 
delårsrapporten per augusti månad. 

Sammanfattning 

Skolnämnden har – utöver beslutad anspråktagande av nämnbufferten för 
förskolan (2,7 mnkr) – hemställt om en utökad driftram med 2,5 mnkr. 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) fick vid 
kommunstyrelsens möte den 28 februari i uppdrag att presentera en analys 
av förskolans volymförändringar och vilka satsningar de redan givna 
ramtillskotten har nyttjats till samt yttra sig över begäran om utökad ram. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från skolnämnden 2012-01-25, § 14. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-02-28, § 42. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-
03-19. 

Yrkanden 

Mikael Rosén med instämmande från Jonny Gahnshag: Bifall till 
förvaltningens förslag. 

Sänds till 

Skolnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 64 Redovisning av genomförd internkontroll i Falu Kom-
muns förvaltningar enligt kontrollplaner för år 2011 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Redovisningen av genomförd internkontroll enligt kontrollplaner 
för år 2011 tas till protokollet. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges reglemente för internkontroll antogs 2006-10-12 och 
gäller från 2007-01-01. Reglementet syftar till att säkerställa att styrelse 
och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll. Varje år ska 
styrelsen/nämnden anta en särskild plan för den interna kontrollen enligt 
de gemensamma anvisningar som kommunstyrelsen utfärdar. Kontroller 
har genomförts i förvaltningarna i enlighet med gällande internkontrollreg-
lemente och kontrollplaner för 2011. Underlag sammanställs och skickas 
till internkontrollsamordnaren för en årlig samlad rapport till kommunsty-
relsen senast i samband med årsredovisningens upprättande. 

För 2011 gäller tidigare arbetsmodell, senast ändrad 2008. Arbetsmodell 
och tidplan för internkontrollarbetet har reviderats av 
kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) under hösten 2011 och 
antogs av kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-18 att gälla för 
riskanalys och arbetet med internkontrollplaner från 2012. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Allmänna utskottets förslag är att redovisningen av genomförd 
internkontroll enligt kontrollplaner för år 2011 tas till protokollet 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-
02-28. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-03-14, § 25 

Yrkanden 

Mikael Rosén och Jonny Gahnshag: Bifall till allmänna utskottets förslag. 

Sänds till 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 65 Yttrande över revisionsrapport avseende granskning 
av de helägda bolagens interna kontroll vid upphandling och 
inköp 

KS0109/12 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas 
till kommunrevisionen som kommunstyrelsens remissvar 
avseende revisionsrapport över granskning av de helägda 
bolagens interna kontroll vid upphandling och inköp. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna har genomfört en granskning av de helägda 
kommunala bolagens interna kontroll vid upphandling och inköp. Syftet 
med granskningen har varit att granska om bolagen kan sägas ha en intern 
kontroll så att upphandling och inköp kan hanteras på ett ändamålsenligt 
sätt. Bland annat har granskningen tagit sikte på huruvida den interna kon-
trollen hos bolagen säkerställer att risker för att avsiktliga fel inte kan fö-
rekomma samt om det finns ett fungerande skydd som minskar risken för 
oegentligheter. 

Revisorerna har anlitat KPMG för att utföra granskningen. KPMG har 
presenterat en revisionsrapport i vilken ett antal förbättringsområden an-
ges. Revisionsrapporten har skickats på remiss till Kopparstaden AB, Falu 
Energi & Vatten AB/ Falu Elnät AB samt kommunstyrelsen för yttrande. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet och ekonomikontoret) 
tjänsteskrivelse 2012-02-29. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-03-14, § 26. 

Yrkanden 

Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till allmänna utskottets förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sänds till 

Kommunrevisionen (inkl. yttrande) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 66 Finansrapport per 2011-12-31 

KS0177/12 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 

Ekonomikontoret avlämnar rapport rörande medelsförvaltningen inom 
kommunkoncernen per 2011-12-31. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Allmänna utskottet föreslår att kommunstyrelsen tar informationen till 
protokollet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-
02-07. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-03-14, § 27. 

Yrkanden 

Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 

Sänds till 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Kommunstyrelsen 
2012-03-27 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 67 Förslag på förmedling av kommuninformation till syn-
skadade 

KS0676/09 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. De medel som krävs, för att finansiera distribution av information 
till synskadade i Falu kommun, avsätts inom kommunstyrelsens 
budget. 

2. Informationsavdelningen får i uppdrag att ansvara för att 
kommunnyheter sammanställs, läses in och distribueras till 
medlemmarna i de synskadades riksförbunds lokala förening i 
Falun. 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens behandling av ett medborgarförslag med önskemål 
om att kommuninformation till synskadade samt andra funktionshindrade 
ska komma igång snarast uppdrogs till informationsavdelningen att se över 
möjligheter att förbättra talad kommunal information.  

Förvaltningens förslag är enligt beslutet. 

Utvecklingsutskottets förslag är i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet/informationsavdelningen) 
tjänsteskrivelse 2011-12-30. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-03-13, § 43. 

Yrkanden 

Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 

Sänds till 

Lena Säfström, STK, Eva Dahlander, STK, Kultur- och 
ungdomsförvaltningen och Jonas Linder, Synskadades Riksförbund i Falun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 68 Svar på remiss från skolinspektionen; Ansökan från 
Falu Frigymnasium AB om godkännande som huvud-
man för en fristående gymnasieskola i Falu Kommun 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Falu Frigymnasium AB: s ansökan att starta det gymnasiala Eko-
nomiprogrammet avstyrks mot bakgrund av konsekvensbeskriv-
ning och yttrande från skolnämnden och förvaltningen.    

Reservation 

Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan 
Hammar (M), Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) och Sten H Larsson 
(FAP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mikael Roséns yrkande. 

Protokollsanteckning 

Svante Parsjö Tegnér (FP) och Kicki Stoor (V) anmäler jäv och deltar inte 
i ärendets behandling eller beslut. 

Sammanfattning 

Falu kommun har från skolinspektionen fått ansökan från Falu Frigymna-
sium AB att utöka sitt programutbud. Kommunen har nu möjlighet att yttra 
sig över dessa ansökningar. 

Av kommunens yttrande skall det främst framgå hur etablering av ytterli-
gare utbildningssamordnare påverkar det befintliga utbildningsutbudet i 
Falun med intilliggande kommuner. 

Falu Frigymnasium AB har ansökt om att i sin verksamhet få utöka sitt 
programutbud genom att starta Ekonomiprogrammet som tillkommit som 
gymnasialt program i den nya läroplanen GY11. 

Skolnämnden har beslutat, 2012-03-15, § 87, att inte tillstyrka deras ansö-
kan med motivet att nu gällande elevansökningar till ekonomiprogrammet 
gör det svårt att ekonomiskt klara av en verksamhet både inom Falu gym-
nasium och Falu Frigymnasium AB, om tillstånd att starta programmet 
beviljas. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Falu Frigymnasium AB. 

Protokoll från skolnämnden 2012-03-15, § 87/ förvaltningens 
tjänsteskrivelse daterad 2012-02-28. 
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Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-
03-19. 

Yrkanden 

Ordförande Jonny Gahnshag: Enligt beslutet. 

Mikael Rosén: Falu Frigymnasium AB: s ansökan tillstyrks. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt sitt eget yrkande 

 

Sänds till 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 

Skolinspektionen (inkl. yttranden) 

Skolnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 69 Svar på remiss från skolinspektionen; Ansökan från 
Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman 
för ett fristående fritidshem, en fristående förskole-
klass och fristående grundskola i Falu Kommun 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Lärande i Sverige AB: s ansökan avstyrks mot bakgrund av konse-
kvensbeskrivning och yttrande från skolnämnden och förvaltning-
en. 

Reservation 

Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan 
Hammar (M), Sten H Larsson (FAP), Mats Dahlström (C) och Svante Par-
sjö Tegnér (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mikael Roséns 
yrkande. 

Sammanfattning 

Falu kommun har från skolinspektionen fått ansökan från Lärande i Sveri-
ge AB att utöka sitt utbildningsutbud i Falun. Kommunen har nu möjlighet 
att yttra sig över dessa ansökningar. 

Av kommunens yttrande skall det främst framgå hur etablering av ytterli-
gare utbildningssamordnare påverkar det befintliga utbildningsutbudet i 
Falun med intilliggande kommuner. 

Lärande i Sverige AB ansökan gäller fristående fritidshem, en fristående 
förskoleklass och en fristående grundskola med plats för 480 elever (48 
elever per årskurs) vid fullt utbyggd verksamhet. 

Skolnämnden har beslutat, 2012-03-15, § 88, att yrka att ansökan avslås. 
Ansökan innehåller ingenting som inte redan i dagsläget erbjuds Faluns 
elever. Den omfattande kompetensutvecklingen för pedagoger i Falu 
kommun har genererat kunskap, utveckling och samarbete, inom och mel-
lan skolor, som bör komma eleverna till godo. Vid en eventuell nyetable-
ring kommer skolor i kommunen att få läggas ned. 

I Falu kommun finns två fristående F-) skolor med tillhörande fritidshem; 
Söderbaumska skolan och friskolan Mosaik. Tillsammans med det kom-
munala skolutbudet är det idag balans för att möte den förväntade elevut-
vecklingen.  

Beslutsunderlag 

Ansökan från Lärande i Sverige AB. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Protokoll från skolnämnden 2012-03-15, § 88/ förvaltningens 
tjänsteskrivelse 2012-03-08. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-
03-19. 

Yrkanden 

Ordförande Jonny Gahnshag: Enligt beslutet. 

Mikael Rosén: Lärande i Sverige AB: s ansökan tillstyrks. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunsty-
relsen beslutar enligt sitt eget yrkande. 

Sänds till 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)  

Skolinspektionen (inkl. yttranden) 

Skolnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 70 Svar på remiss från skolinspektionen; Ansökan från 
Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman 
för en fristående gymnasieskola i Falu Kommun 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Plusgymnasiet AB: s ansökan att starta gymnasiala program av-
styrks mot bakgrund av konsekvensbeskrivning och yttrande från 
skolnämnden och förvaltningen. 

Reservation 

Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan 
Hammar (M), Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) och Sten H Larsson 
(FAP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mikael Roséns yrkande. 

Protokollsanteckning 

Svante Parsjö Tegnér (FP) och Kicki Stoor (V) anmäler jäv och deltar inte 
i ärendets behandling eller beslut. 

Sammanfattning 

Falu kommun har från skolinspektionen fått ansökan från Plusgymnasiet 
AB att starta gymnasiala program. Kommunen har nu möjlighet att yttra 
sig över dessa ansökningar. 

Av kommunens yttrande skall det främst framgå hur etablering av ytterli-
gare utbildningssamordnare påverkar det befintliga utbildningsutbudet i 
Falun med intilliggande kommuner. 

Plusgymnasiet AB har ansökt om att få starta estetiska programmet med 
inriktning musik, ekonomiska programmet inriktning ekonomi, naturvetar-
programmet inriktning naturvetenskap, handels- och administrationspro-
grammet inriktning handel och service och teknikprogrammet inriktning 
samhällsbyggande och miljö. Samtliga med 24 platser i varje årskurs. 

Skolnämnden har beslutat, 2012-03-15, § 86, att inte tillstyrka deras ansö-
kan med motiv enligt följande: 

Estetiska programmet. Eftersom musikskolan Rytmus har redan tillstånd 
att starta i Borlänge blir det allt för många utbildningsplatser i relation till 
antalet elever som kan tänkas söka musikutbildningar inom Falu Gymna-
sium (FGy) och Gysam. 

Ekonomiska programmet. Ny gällande elevansökningar til ekonomipro-
grammet gör det svårt att ekonomiskt klara en verksamhet både inom FGy 
och Plusgymnasiet. Preliminära siffror visar att FGy endast har 50 första-
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handsansöknande till 60 platser på Ekonomprogrammet. 

Naturvetarprogrammet. Falu gymnasium (FGy) är en del inom Gysam och 
ansökningar till Naturvetarprogrammen inom Gysam är få. Det finns inte 
behov av fler naturvetarprogram inom Gysamområdet. 

Handels- och administrationsprogrammet. Utbildningen finns inte inom 
FGy. Inom Gysam har VBU 16 sökande på 28 platser, Borlänge har 33 
sökande på 25 platser och Leksand 23 sökande på 16 platser. 

Teknikprogrammet. Inom Gysam finns inriktningen i Borlänge. Där finns 
många sökande till teknikutbildningar, 82 sökande på 80 platser. Inom 
FGy är det få sökande till teknikprogrammet. 

Nu gällande elevansökningar inom FGy och övriga Gysamområdet visar 
att det inte finns behov av att starta de program som Plusgymnasiet AB 
ansökt om med möjligen undantag med handels- och administrationspro-
grammet. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Plusgymnasiet AB 

Protokoll från skolnämnden 2012-03-15, § 86/ förvaltningens 
tjänsteskrivelse daterad 2012-03-07. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-
03-19. 

Yrkanden 

Ordförande Jonny Gahnshag: Enligt beslutet. 

Mikael Rosén: Plusgymnasiet AB: s ansökan tillstyrks. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunsty-
relsen beslutar enligt sitt eget yrkande. 

Sänds till 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 

Skolinspektionen (inkl. yttranden) 

Skolnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 71 Svar på remiss från skolinspektionen; Ansökan från 
Praktiska Sverige AB om godkännande som huvudman 
för en fristående gymnasieskola i Falu Kommun 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Praktiska Sverige AB: s ansökan avstyrks mot bakgrund av konse-
kvensbeskrivning och yttrande från skolnämnden och förvaltning-
en. 

Reservation 

Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan 
Hammar (M), Catharina Hjortzberg-Nordlund (M), Mats Dahlström (C) 
och Sten H Larsson (FAP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mi-
kael Roséns yrkande. 

Protokollsanteckning 

Svante Parsjö Tegnér (FP) och Kicki Stoor (V) anmäler jäv och deltar inte 
i ärendets behandling eller beslut. 

Sammanfattning 

Falu kommun har från skolinspektionen fått ansökan från Praktiska Sveri-
ge AB att utöka sitt utbildningsutbud i Falun. Kommunen har nu möjlighet 
att yttra sig över dessa ansökningar. 

Av kommunens yttrande skall det främst framgå hur etablering av ytterli-
gare utbildningssamordnare påverkar det befintliga utbildningsutbudet i 
Falun med intilliggande kommuner. 

Praktiska Sverige AB har ansökt om att få utöka sitt programutbud med 
VVS- och Fastighetsprogrammet. Ansökan avser 8 platser per läsår, totalt 
24 elever på tre år.  

Vidare önskar man utöka verksamheten med Handel- och administrations-
programmet. Ansökan avser 10 platser per läsår, totalt 30 elever på tre år. 

Skolnämnden har beslutat, 2012-03-15, § 90, att inte tillstyrka deras ansö-
kan med motiveringen att utbildningarna finns inom Falu Gymnasiums 
samarbetsorgan Gysam som kan ta emot de elever som önskar gå dessa pro-
gram. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Praktiska Sverige AB. 
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Protokoll från skolnämnden 2012-03-15, § 90/ förvaltningens 
tjänsteskrivelse 2012-03-12. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-
03-19. 

Yrkanden 

Ordförande Jonny Gahnshag: Enligt beslutet. 

Mikael Rosén: Praktiska Sverige AB: s ansökan tillstyrks. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunsty-
relsen beslutar enligt sitt eget förslag. 

Sänds till 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 

Skolinspektionen (inkl. yttranden) 

Skolnämnden 
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§ 72 Svar till förvaltningsrätten i Falun i mål 915-12 angåen-
de laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 
om borgen för Lugnet i Falun AB 

KS0117/12 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Förslag till yttrande daterat 2012-03-27 antas som Falu Kommuns 
yttrande i mål nr 915-12. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Falu Kommun har förelagts av Förvaltningsrätten i Falun att yttra sig i mål 
nr 915-12 avseende laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 
2012-02-09, § 18, borgen för Lugnet i Falun AB  

Beslutsunderlag 

Föreläggande 2012-03-07/ Överklagande daterat 2012-02-22. 

Förslag till yttrande daterat 2012-03-27. 

Yrkanden 

Ordförande Jonny Gahnshag: Enligt beslutet ovan. 

Sänds till 

Förvaltningsrätten i Falun (inkl. yttrande) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 73 Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 5096-11 angå-
ende upphandlingsskadeavgift 

KS0526/11 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till yttrande till 
förvaltningsrätten i Falun i mål 5096-11 daterat 2012-03-27 efter 
justering i enlighet med diskussionen vid dagens sammanträde. 

2. Uppdraget att justera yttrande lämnas till kommunstyrelsens 
ordförande efter samråd med kommunstyrelsens förste och andre 
vice ordföranden. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Falu kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Konkurrensverkets 
inlaga av 2012-03-01 i mål 5096-11 Konkurrensverket ./. Falu kommun 
angående upphandlingsskadeavgift enligt lagen (2007:1091) om offentlig 
upphandling. 

Beslutsunderlag 

Föreläggande 2012-03-01/ Konkurrensverkets yttrande 2012-03-01. 

Förslag till yttrande daterat 2012-03-27. 

Yrkanden 

Ordförande Jonny Gahnshag: Enligt beslutet ovan. 

Sänds till 

Förvaltningsrätten i Falun (inkl. yttrande) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 74 Svar på remiss av Trafikverkets kapacitetsutredning 

KS0228/12 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Falu Kommun ställer sig bakom Falun Borlänge Regionens förslag 
till remissvar daterat 2012-03-21. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Trafikverket har utsänt kapacitetsutredningen på remiss. Svar på remissen 
ska lämnas senast den 31 mars 2012. Falun Borlänge Regionen har 
framtagit förslag till remissvar. 

Beslutsunderlag 

Kapacitetsutredningen. 

Falun Borlänge Regionens förslag till yttrande daterat 2012-03-21. 

Yrkanden 

Ordförande Jonny Gahnshag: Enligt förslaget ovan. 

Sänds till 

Falun Borlänge Regionen  
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§ 75 Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet, Miljörå-
det, Beredningen för Falun Borlänge regionen, Falun 
Borlänge regionen AB, Region Dalarna, Samverkans-
beredningen mellan Falu kommun och Landstinget Da-
larna, Skid-VM 2015 i Falun AB  och Lugnet i Falun AB 

KS0028/12 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 

Aktuell information från Tillväxtrådet, Miljörådet, Folkhälsorådet, Bered-
ningen för Falun Borlänge regionen, Falun Borlänge regionen AB, Region 
Dalarna, Samverkansberedningen mellan Falu kommun och Landstinget 
Dalarna, Skid-VM 2015 i Falun AB och Lugnet i Falun AB. 

För fullständig information avseende Region Dalarnas protokoll hänvisas 
till www.regiondalarna.se/protokoll.html. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från Tillväxtrådet  2012-01-31. 
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§ 76 Anmälningsärenden 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Anmälningsärendena tas till protokollet. 

 

Sammanfattning 

Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning 
daterad 2012-03-19. 

 



FALU KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
Anmälningsärenden 
 

Nr 
 

Ärende  Dnr 

1. Beslut från Kammarrätten i Sundsvall mål nr 2484-11 angående 
laglighetsprövning; fråga om prövningstillstånd 
Bilaga till Beslut från Kammarrätten i Sundsvall mål nr 2484-11; Dom 
från Förvaltningsrätten i Falun Mål nr 7364-10 angående 
laglighetsprövning 
 

KS 774/08 
 

2. Protokoll från Falu Energi & Vatten AB, styrelseprotokoll 2012-02-10 
Protokoll från Falu Kraft AB 2012-02-09 NR 1 
Protokoll från Falu Elnät AB 2012-02-10 
 

KS 19/12 
 

3. Rapport från besök på Kvalitetsmässan i Göteborg 15-17 november 2011 ÖP 
 

4. Protokoll från Kopparstaden AB 2012-01-24 KS 18/12 
 

5. Protokoll Kommunala Handikapprådet 2012-02-15 KS 149/12 
 

6. Minnesanteckningar stadsbyggnadsberedningen 2012-02-07 KS 81/12 
 

7. Skrivelse från Trafikverket angående förstudierna på Dalabanan Uppsala-
Sala och Sala-Borlänge 
 

KS 138/11 

8. Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län ansökan att använda 
övervakningskamera vid Västermalmsvägen i Falun 
 

KS254/12 

9. Regeringsbeslut 2012-03-08 angående förskottering av medel för 
byggande av Falu resecentrum, Falu kommun 
 

KS 696/10 

 
Falun 2012-03-19 
 
 
 
Jonny Gahnshag 
Kommunstyrelsens ordförande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 77 Delegationsärenden 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Delegationsbesluten tas till protokollet. 

Sammanfattning 

Till kommunstyrelsen har överlämnats beslut i vissa fall med förteckning 
enligt delegation jämlikt 6 kap §§ 33 och 35 kommunallagen. 

Från beslutsorgan och kommundirektören, delegationsförteckning daterad 
2012-03-19. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut  
avseende upphandlingsärende daterat 2012-01-23. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut  
avseende personalärende daterat 2011-06-23. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut 
avseende fordonsbeställningar daterat 2012-02-29. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut 
avseende service- och reparationsavtal fordon daterat 2012-02-29. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegations-
beslut avseende bostadsanpassningsbidrag 2011-01-01—12-31, daterat 
2012-02-29. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut 
avseende pensioner daterat 2012-03-13. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut 
avseende personal daterat 2012-03-13 (2st). 

Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut 
avseende förhandlingar och överläggningar daterat 2012-03-13. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut 
avseende personalärenden daterat 2012-03-13. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut 
avseende facklig tid daterat 2012-03-13. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) delegationsbeslut 
avseende inköp daterat 2012-02-01. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) delegationsbeslut 
avseende inköp och försäljning/avyttring fastigheter daterat 2012-02-01. 
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Från kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) delegationsbeslut 
avseende personal daterat 2012-02-01. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrations-
kontoret) delegationsbeslut avseende överenskommelse/avtal daterat 2012-
03-08. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integration-
skontoret) delegationsbeslut avseende arbetsmarknadspolitiskt program 
daterat 2012-03-08. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrations-
kontoret) delegationsbeslut avseende anställningsärenden daterat 2012-03-
08 (2 st). 

Från kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrations-
kontoret) delegationsbeslut avseende fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
daterat 2012-03-07. 

 

 

 

 
 



FALU KOMMUN 
BESLUTSORGAN OCH KOMMUNDIREKTÖREN 
Delegationsärenden för rubricerat 

Nr 
 

Ärende  Dnr 

1.  Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2012-02-13 
och 2012-02-14 
 

 

2.  Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-02-15 
 

 

3.  Protokoll från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2012-02-15 
 

 

4.  Attesträtter under 2012 för Beslutsorgan, Ej förvaltningsanknuten 
verksamhet, stadskansliet, Överförmyndarverksamhet och 
kommundirektör 
 

KS 5/12 

5.  Delegationsbeslut 2012-03-05; Ansökan från MaserFrakt AB om 
tillstånd att använda övervakningskamera 
 

KS 254/12 
 

6.  Delegationsbeslut att inte besvara remiss från Skolinspektionen: 
Ansökan från Birgitta Nordlund om godkännande som huvudman 
för en fristående gymnasieskola i Bollnäs kommun 
 

KS247/12 

7.  Delegationsbeslut att inte besvara remiss från Skolinspektionen; 
Ansökan från Insatsen 2274 AB (under namnändring till Friskolan 
Nytorp AB) om godkännande som huvudman för en fristående 
gymnasieskola i Bollnäs kommun 
 

KS 211/12 

8.  Delegationsbeslut att inte besvara remiss från Skolinspektionen; 
Ansökan från SUH Innovation AB om godkännande som 
huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Bollnäs kommun 
 

KS 223/12 

9.  Delegationsbeslut finansiering av medlemskap i Union of the 
Baltic Cities 2012 
 

KS 5/12 

10.  -Delegationsbeslut - Svar på ansökan om medfinansiering om 
tillgänglighetsanpassning mm av Gammelgården i Svärdsjö 
-Delegationsbeslut medfinansiering tillgänglighetsanpassning av 
Gammelgården efter ny ansökan 
 

KS 79/12 

11.  Delegationsbeslut middagskuvert i samband med EM i orientering 
2012 
 

KS 425/11 

12.  Delegationsbeslut AT-läkare 2012-02-06 KS 5/12 

13.  Delegationsbeslut 2012-02-27 angående begäran om utfående av 
handling 

Skrivelse till Kammarrätten i Sundsvall 2012-02-28 angående 
överklagan av avslagsbeslut avseende begäran om utlämnande av 
handling 

Beslut enligt 6 kap 36 § Kommunallagen (1991:900); Begäran om 
underlag för beslutad investerings/driftsbudget inför Skid-VM 2015 

 

 

 

 

 

KS 430/11 



 

 

14.  Avslagsbeslut på begäran om utfående av handling 2012-02-27; 
Skid-VM 2015 

KS 297/11 

15.  Fullmakt i mål avseende överklagande utfående av handling Skid-
VM 2015 (3 st) 

KS 297/11 

16.  Protokoll från Tillväxtrådets möte 2012-01-31 KS 98/12 

17.  Delegationsbeslut finansiering av vinteraktiviteter på Runn 2012 KS 98/12 

18.  Delegationsbeslut angående medfinansiering av projektet Boom 
Town Music and Business Park 
 

KS 98/12 

19.  Protokoll från kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2012-02-
13 
 

 

20.  Delegationsbeslut om bidrag till Falu Spelmanslag för vänortsbesök 
i Röros  

KS 252/12 

21.  Beslut enligt 6 kap 36 § Kommunallagen (1991:900): Förlikning i 
mål nr T4509-11, Helen Lott ./. Falu kommun 

 

 
 
 
Falun 2012-03-22 
 
 
 
Eva Dahlander 
Kanslichef 
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