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2010-02-02

Anmälningsärenden

Ärendet
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning
daterad 2010-01-22.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att ta ovanstående anmälningsärenden till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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FALU KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Anmälningsärenden
Nr

Ärende

Dnr

1. Beslut om avslag från Skolinspektionen: Ansökan från Nordens
KS 317/09
teknikerinstitut AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Falu kommun Mikael Elias Teoretiska Gymnasium Falun
för utbildningen Teknisk utbildning inriktning Internationell
teknikutbildning för ekonomisk hållbar användning av naturresurser
2. Beslut från Skolinspektionen att Faluns Praktiska Gymnasium är berättigad KS 355/09
till bidrag för utbildningen Specialutformat Säkerhetsprogram från och
med bidragsårat 2010. Skolinspektionen avslår samtidigt ansökan om rätt
till bidrag för utbildningen Specialutformat program närliggande
Handelsprogrammet.
3. Beslut från Skolinspektionen; Begäran om prövning av beslut om rätt till
bidrag för den fristående gymnasieskolan Falu Frigymnasium i Falu
Kommun

KS 363/07

4. Beslut från Skolinspektionen om rätt till bidrag för vissa utbildningar vid
den fristående gymnasieskolan Sandvikens Praktiska Gymnasium i
Sandvikens kommun under förutsättning att utbildningarna startar vid
början av läsåret 2011/2012

KS 373/09

5. Protokoll från KopparStaden AB styrelsesammanträde 2009-10-27, 200912-07 med fortsättning 2009-12-21

KS 18/09

6. Protokoll från KopparStaden Förvaltning AB 2009-08-11 och 2009-10-09
Protokoll från Dala Floda Förvaltnings AB 2008-06-17 och 2009-03-09

KS 18/09

7. Minnesanteckningar från Faluns lokalt brottsförebyggande råd (BRÅ)
2009-11-25

KS 13/09

8. Delårsrapport perioden 2009-01-01-2009-08-31 Kommunalförbundet för
vård och behandling i Dalarna i likvidation

KS 104/09

9. Protokoll Kommunala Handikapprådet 2009-12-17
Protokoll Kommunala Handikapprådets arbetsutskott 2009-11-05 och
2009-12-17

KS 145/09

10. Protokoll från Falu Elnät AB 2009-11-06 nr 6

KS 19/09

11. Protokoll från Falu Energi&Vatten 2009-11-06 nr 7
Protokoll från Falu Energi&Vatten 2009-12-11 nr 8 och årsplanering
styrelsesammanträden 2010-2011

KS 19/09

12. Minnesanteckningar från Drogförebyggande gruppen 2009-12-14
Drogförebyggande gruppen på skolförvaltningen: Samverkan
drogförebyggande arbete
Drogförebyggande gruppen på skolförvaltningen: Inför möte med BULK
(Barn, Unga, Landsting och Kommun)

KS 869/09

13. Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län om förordnande för Dan
Westerberg som vigselförrättare
Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län om förordnande för Patric
Thuresson som vigselförrättare

KS 10/09

14. Rapport angående utvecklingen av Dalregementets museers verksamhet

KS 108/09

15. Protokoll från AB Dalatrafiks ordinarie bolagsstämma 2009-11-27

KS 8/09

16. Beslut från Skolinspektionen om utökad rätt till bidrag för den fristående
gymnasieskolan Hälsingegymnasiet i Bollnäs kommun

KS 374/09

17. Protokoll från Räddningstjänsten Dala Mitt Förbundsdirektionen
2009-12-07

KS 16/09

Falun 2010-01-22

Mikael Rosén
Kommunstyrelsens ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§2

Paragraf

T§ 2

Sammanträdesdatum

2010-02-02

Delegationsärenden

Ärendet
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
2010-01-22.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut i
låneärenden daterat 2009-12-10 och 2009-11-22.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut i
personalärende daterat 2009-12-08.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut i
upphandlingsärenden daterade 2009-10-23.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut
inköpsbeslut daterade 2009-12-10.
Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) redovisning av
delegationsbeslut, daterat 2009-11-20.
Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbeslut angående stöd till framtagande av Trafikstrategi för Falu kommun,
daterat 2009-12-14.
Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) redovisning av
delegerade förköpsärenden och förvärvstillstånd hyresfastigheter för tiden
2009-11-01—12-31.
Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) redovisning av
delegationsbeslut om adresser 2009-11-01—11-30.
Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbeslut avseende medfinansiering av projekt Trästaden 2012, daterat 2009-0814.
Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbeslut avseende medfinansiering av projekt GIS Arena II, daterat 2009-21-21.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende förhandlingar och överläggningar daterat 2009-12-17.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende personalärenden daterat 2009-12-21 (2 st.).
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende pensioner daterat 2009-12-21.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende vikarieförmedling daterat 2009-12-01 och 2009-12-14.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

2010-02-02

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att ta föreliggande delegationsbeslut till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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FALU KOMMUN
BESLUTSORGAN OCH KOMMUNDIREKTÖREN

Delegationsärenden för rubricerat
Nr

Ärende

Dnr

1.

Protokoll från Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2009-11-17

2.

Protokoll från Kommunstyrelsens allmänna utskott 2009-11-18

3.

Protokoll från kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2009-1020 och 2009-11-16

4.

Delegationsbeslut avseende busstur i samband med introduktion
av AT-läkare i Falun

KS 5/09

5.

Yttrande i ärende CP277/09 Företagarna i Heby/ Falu kommuns
angående fråga om statsstöd Markförsäljning del av Nedre
Gruvriset 33:1 (Västra Tallen)

KS 341/09

6.

Delegationsbeslut förordnande av Dan Westerberg som borgerlig
vigsel- och partnerskapsförrättare
Delegationsbeslut förordnande av Patric Thuresson som borgerlig
vigselförrättare och partnerskapsförrättare

KS 10/09

7.

Delegationsbeslut Representation för Fiskevattenägarna DalarnaGävleborg

KS 5/09

8.

Protokoll från Landsbygdsgruppen 2009-12-09

NAR 71/02

9.

Delegationsbeslut Ansökan från Hosjö Krog AB, om tillstånd att
använda övervaktningskamera

KS 102/09

10.

Delegationsbeslut kommunfullmäktiges julsupé 2009

KS 5/09

11.

Delegationsbeslut angående medfinansiering i form av arbetstid
för projektet Mångfald FalunBorlänge (med projektägare
Näringslivet FalunBorlänge)

NAR 63/02

12.

Delegationsbeslut angående Attesträtter under 2010 för
Beslutsorgan, Ej förvaltningsanknuten verksamhet, stadskansliet
och kommundirektören

KS 5/10

Falun 2010-01-22

Lena Öhman
t f Kanslichef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§3

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 3TT

2010-02-02

Svar på motion från Bengt Holmquist (S); Stationsområdet bör snyggas upp
Diarienummer KS 561/09

Ärendet
Fullmäktigledamoten Bengt Holmquist föreslår i en motion den 7 augusti
2009 åtgärder för att snygga upp stationsområdet. Motionären föreslår:
1. Se till att stationsområdet snyggas upp eller inled förhandlingar med
Banverket om en flytt av stationen.
2. Flytta den felplacerade skylten och komplettera den med uppgifter
som är till nytta för våra turister.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) och trafik- och fritidsnämnden föreslår att motionen ska avslås. Avstämning har även skett
med kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliets informationsavdelning).
Tidigare behandling
Trafik- och fritidsnämnden beslutade den 18 november 2009 att översända
den förvaltningsgemensamma skrivelsen till kommunstyrelsen som sitt eget
yttrande och därmed anse motionen besvarad.
Utvecklingsutskottets förslag är motionen anses besvarad med instämmande
i förslagets grundinställningar.
Beslutsunderlag
Motion från Bengt Holmquist daterad 2009-08-07.
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2009-11-18, § 118/förvaltningens
tjänsteskrivelse 2009-10-05.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2009-11-25.
Förvaltningsgemensamt yttrande av kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) och trafik- och fritidsnämnden 2009-10-29.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-01-19, § 5.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med instämmande i förslagets grundinställningar.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§4

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 4TT

2010-02-02

Svar på medborgarförslag från Seija Lagerberg; Falujungfru i rondellen vid Myntgatan
Diarienummer KS 594/09

Ärendet
I ett medborgarförslag 2009-08-26 föreslår Seija Lagerberg:
att en Falujungfru skulle passa i rondellen vid Myntgatan,
utanför Folkets hus. Trevligt att bli välkomnad av när man
kommer ner i centrum. En lika stor, blå och fin som finns vid
gruvan, där inte så många ser henne. Lite grönt och belysning
skulle bli fint.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår i yttrande
samordnat med trafik- och fritidsförvaltningen och kultur- och ungdomsförvaltningen att medborgarförslaget ska vara besvarat.
Tidigare behandling
Kultur- och ungdomsnämnden beslutade den 12 november 2009 att anta den
gemensamma tjänsteskrivelsen daterad den 2 november 2009 som svar på
medborgarförslaget.
Trafik- och fritidsnämnden beslutade den 18 november 2009 att översända
den förvaltningsgemensamma skrivelsen till kommunstyrelsen som sitt eget
yttrande och därmed anse medborgarförslaget besvarad.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Seija Lagerberg 2009-08-26.
Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2009-11-12 § 76/samordnad
tjänsteskrivelse 2009-11-02.
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2009-11-18 § 119/tjänsteskrivelse
2009-10-04/, samordnad tjänsteskrivelse 2009-11-02.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2009-11-25.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-01-19, § 6.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 4TT

2010-02-02

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses vara besvarat samt
att förslaget skickas vidare dels till Rondellgruppen för framtagande av
förslag till utsmyckning av aktuell rondell samt dels till kultur- och ungdomsnämnden för möjligheten att använda Falujungfrun som utsmyckning i föreslagen rondell eller på andra platser.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§5

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 5TT

2010-02-02

Antagande av detaljplan för del av kvarteret Belysningen m fl samt Ölandsparken
Diarienummer KS 253/09

Ärendet
Detaljplan för del av kvarteret Belysningen m.fl. samt Ölandsparken har
upprättats på stadsbyggnadskontoret. Detaljplanen syftar till att tillgodose
det behov av parkeringsplatser och möjligheter till angöring, som finns för
Näringslivets Hus. Utrymme för parkering och angöring finns inte inom den
egna fastigheten, utan kommunägd mark inom Ölandsparken behöver tas i
anspråk.
Detaljplanen omfattar även resterande del av Ölandsparken, sydöstra delen
av kv. Badhuset samt del av Ölandsgatan, vilken i gällande plan är utlagd
som parkmark.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av kvarteret Belysningen m fl
samt Ölandsparken.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen fattade den 21 april 2009 beslut om, att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret), att upprätta förslag till
detaljplan för del av kv. Belysningen m.fl. samt Ölandsparken.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 8 augusti 2009, efter
samrådstiden, att inte lämna några erinringar mot planförslaget.
Byggnadsnämnden beslutade den 13 november 2009 att detaljplan för del av
kvarteret Belysningen m fl samt del av Ölandsparken godkänns för antagande.
Utvecklingsutskottets förslag är att detaljplan för del av kvarteret. Belysningen m.fl. samt Ölandsparken antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2009-12-14.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-01-19, § 7.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 5TT

Sammanträdesdatum

2010-02-02

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för del av kvarteret. Belysningen m.fl. samt
Ölandsparken.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§6

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 6TT

2010-02-02

Antagande av detaljplan för Köpmannen 13 och del av
Köpmannen 12
Diarienummer KS 414/09

Ärendet
Detaljplan för Köpmannen 13 och del av Köpmannen 12 har upprättats på
stadsbyggnadskontoret. Detaljplanen syftar till, att ändra användningsbestämmelsen i gällande plan, om att minst ett helt våningsplan skall användas
till bostäder, så att även annan verksamhet i form av handel, kontor och utbildning tillåts. Fastighetsägaren kan härigenom erhålla permanent bygglov
för den handelsverksamhet på våning två i Köpmannen 13, som för närvarande bedrivs med tillfälligt bygglov.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för Köpmannen 13 och del av
Köpmannen 12.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen fattade den 17 juni 2009 beslut om, att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret), att upprätta förslag till
detaljplan för Köpmannen 13 samt del av Köpmannen 12.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott tog den 15 september 2009, beslut
om, att lämna samrådsförslaget till detaljplan för Köpmannen 13 samt del av
Köpmannen 12 utan erinran.
Byggnadsnämnden beslutade den 3 december 2009 att detaljplan för Köpmannen 13 samt del av Köpmannen 12, bearbetad enligt ställningstagande i
stadsbyggnadskontorets utlåtande, godkänns för antagande.
Utvecklingsutskottets förslag är att detaljplan för Köpmannen 13 och del av
Köpmannen 12 antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2009-12-18.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-01-19, § 8.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för Köpmannen 13 och del av Köpmannen 12.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen
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Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 7TT

2010-02-02

Igångsättningstillstånd för exploatering av bostadsområdet Slättaskogen
Diarienummer KS 343/09

Ärendet
En detaljplan för ett nytt bostadsområde kallat Slättaskogen har upprättats
och antagits av kommunfullmäktige den 11 september 2008, § 121. Beslutet
att anta detaljplanen överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagandet. Även länsstyrelsens beslut överklagades till regeringen. Regeringen beslutade den 3 december 2009 att avslå överklagandet och beslutet att anta
detaljplanen har därmed vunnit laga kraft. Detaljplanen möjliggör uppförandet av drygt 50 villor och en förskola med tre avdelningar.
Intresset för Slättaskogen är stort och i en enkätundersökning till tomtkön
våren 2008 anmälde drygt 80 personer/familjer att de var intresserade av en
tomt. I en förfrågan hösten 2008 till dessa var fortfarande 50 intresserade av
att köpa en tomt. Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret)
uppfattning att intresset är fortsatt starkt trots lågkonjunkturen och många
förfrågningar om tomt avser Slättaskogen.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag till beslut
är enligt beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2008, att för alla investeringsprojekt med en projektbudget över 5 000 tkr erfordras ett igångsättningstillstånd.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2010-01-07.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-01-19, § 9.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja ingångsättningstillstånd för utbyggnaden av bostadsområdet
Slättaskogen samt

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 7TT

Sammanträdesdatum

2010-02-02

att bevilja ett tilläggsanslag i investeringsbudgeten för etapp ett om 8 500
tkr i kostnader och försäljningsintäkter med 8 500 tkr, totalt 0 tkr, för
investering på allmän plats, dvs i gator mm.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§8

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 8TT

2010-02-02

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.
Allmänna utskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2009-1111.
Verksamhetsberättelse för Linderdahlska Stiftelsen år 2008/ Årsredovisning
år 2008/ Revisionsberättelse.
Protokoll från allmänna utskottet 2009-01-20, § 12.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Paragraf

T§ 8TT

Sammanträdesdatum

2010-02-02

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§9

Paragraf

T§ 9

Sammanträdesdatum

2010-02-02

Godkännande av igångsättning av investeringar
Diarienummer KS 110/10

Ärendet/Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-11 bl.a. att investeringar vars totalbelopp överstiger 2 miljoner kronor måste godkännas av utvecklingsutskottet vad gäller investeringar inom trafik- och fritidsnämnden och av allmänna
utskottet vad gäller investeringar i övrigt innan de får igångsättas även om
de finns upptagna i gällande investeringsbudget.
Kommunfullmäktige tog 2009-11-26, beslut med innebörden att ett nytt
utskott (fastighetsutskottet) instiftades.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag till beslut är enligt
beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-01-20.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att investeringar vars totalbelopp överstiger 2 miljoner kronor måste godkännas av utvecklingsutskottet vad gäller investeringar inom trafik- och
fritidsnämnden, fastighetsutskottet vad gäller investeringar inom den
kommunala fastighetsförvaltnings och lokalförsörjningen samt av allmänna utskottet vad gäller investeringar i övrigt innan de får igångsättas
även om de finns upptagna i gällande investeringsbudget.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 10

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 10
Egnell

2010-02-02

Beslut om investeringsmedel för igångsättning av
Egnellska Huset/Västra Falun 15
Diarienummer KS 691/09

Ärendet
Falu Kommun köpte i oktober 2008 Västra Falun Fastighets AB. Under
2009 har det arbetats fram handlingar för att iordningställa byggnaden för
bl.a. SVT:s verksamhet och generella kontorslösningar. Den 6 november
2009 köpte Falu Kommun fastigheten av det kommunala bolaget.
De avtal och entreprenader som skall tecknas och genomföras kommer att
passera fastighetsutskottet för beslut.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) förslag är att erforderliga investeringsmedel för 2010 och 2011 får ianspråktas för entreprenaden,
samt att utskick av entreprenadförfrågan på byggnation av fastigheten Västra Falun 15 godkänns.
Tidigare behandling
Ärendet är redovisat i kommunstyrelsen och dess utskott vid ett flertal tillfällen under 2009.
Detaljplanen för Västra Falun är antagen av kommunfullmäktige och har
vunnit laga kraft.
Fastighetsutskottets förslag är att erforderliga investeringsmedel för 2010
och 2011 får ianspråktas för entreprenaden.
Fastighetsutskottet beslutade vidare för egen del att godkänna utskick av
entreprenadförfrågan på byggnation av fastigheten Västra Falun 15.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 201001-18.
Protokoll från fastighetsutskottet 2010-01-19, § 2.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att erforderliga investeringsmedel för 2010 och 2011 får ianspråktas för
entreprenaden.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 11

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
11TT

2010-02-02

Svar på remiss från Lantmäteriet: Förslag till verksamhetsmodell för geodatasamverkan
Diarienummer KS 836/09

Ärendet
Geodataprojektet har tagit fram ett förslag till verksamhetsmodell för den
framtida geodataförsörjningen. Den föreslagna verksamhetsmodellen utgår
från de krav som ställs utifrån bland annat EG-direktiven Inspire och PSI
samt utvecklingen av e-förvaltningen.
Inspire står för Infrastructur for Spatial Information in Europe (Infrastruktur
för geodata) och lägger den rättsliga grunden för en långtgående harmonisering av geodata. Syftet med direktivet är att underlätta utbyte av geodata
mellan Europas länder. Bakgrunden till direktivet är behovet av bättre tillgång till sådan rumslig (geografisk) information som kan ha betydelse för
människors hälsa och miljön.
PSI står för Public Sector Information (Information från den offentliga sektorn). Syftet med direktivet är att öka tillgängligheten till myndigheters
handlingar. Offentlig information ska kunna nyttjas av företag inom informationssektorn för att skapa nya informationsprodukter och informationstjänster.
Förslaget har skickats ut på remiss till drygt 100 olika intressenter inom
myndigheter, kommuner, näringsliv och intresseföreningar. Falu Kommun
är en av remissinstanserna.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt
beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 17 februari 2009, att
anta kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret och stadskansliet) och miljöförvaltningens gemensamma yttrande den 23 januari 2009
som Falu kommuns yttrande över ”Genomförande av Inspire-direktivet i
svensk lagstiftning; förslag till ny miljöinformationslag och förordning”.
Utvecklingsutskottets förslag är att skrivningarna i yttrandet omarbetas/förstärks i enligt med dagens diskussion och redovisas till kommunstyrelsen den 2 februari 2010.
Beslutsunderlag
Protokoll från utvecklingsutskottet 2009-02-17 § 16.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret och stadskansliet)
och miljöförvaltningens gemensamma yttrande 2009-01-23.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
11TT

2010-02-02

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2010-01-05/Förslag till remissvar 2010-01-05. Reviderat remissvar 201001-21.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-01-19, § 3.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns
förslag
att anta kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) yttrande
2010-01-21 som Falu kommuns yttrande över ”Förslag till
verksamhetsmodell för geodatasamverkan” och översända det till
lantmäteriet.

Expeditioner
Lantmäteriet, Geodataprojektet, Gävle, inkl yttrande 2010-01-21.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 12

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
12TT

2010-02-02

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.
Tidigare behandling
Allmänna utskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Revisionsrapporten ”Granskning av kommunens system och kontroll av
leverantörer/entreprenörer” 2009-10-19.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2009-1204.
Protokoll från allmänna utskottet 2009-01-20, § 11.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§
12TT

Sammanträdesdatum

2010-02-02

Expeditioner
KPMG, inkl tjänsteskrivelse 2009-12-04
Kommundirektören och ekonomichefen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 13

Paragraf

T§ 13

Sammanträdesdatum

2010-02-02

Information från Företagsveckan i december 2009
Diarienummer KS 28/10

Ärendet
Faluns Företagarvecka är en del i arbetet för att ytterligare förbättra Faluns
näringslivsklimat. Ledande politiker och tjänstemän deltar i företagsbesök,
lunchseminarier och företagsträffar på olika platser i kommunen. Syftet är
att utveckla en dialog och skapa ny insikt om företagens villkor.
Näringslivschef Lars Hont informerar från Företagsveckan i december 2009.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 14

Paragraf

T§ 14

Sammanträdesdatum

2010-02-02

Information om nya bestämmelser i Konkurrenslagen
Diarienummer KS 28/09

Ärendet
I konkurrenslagen har från den 1 januari 2010 införts en regel för att i domstol kunna lösa konflikter som uppstår när offentliga aktörer bedriver konkurrensutsatt säljverksamhet. Genom regeln får staten, en kommun eller ett
landsting förbjudas att tillämpa ett visst förfarande i en säljverksamhet av
ekonomisk eller kommersiell natur om detta snedvrider eller är ägnat att
snedvrida förutsättningarna för effektiv konkurrens på marknaden alternativt
hämmar eller är ägnat att hämma förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens. Talan om förbud väcks av konkurrensverket eller för vad
fall de beslutar att inte väcka talan av ett företag som berörs av förfarandet
eller av verksamheten. Förbudet får förenas med vite.
Jurist Tobias Carlgren informerar om de nya bestämmelserna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 15

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 15

2010-02-02

Förslag till förändrade ramar budget 2010 p.g.a. sänkta
PO-påslag
Diarienummer KS 1/09

Ärendet
Arbetsgivaravgifterna består både av delar som bestäms av riksdagen (lagstadgade) och delar som bestäms i förhandlingar mellan förbundet Sveriges
Kommuner och Landsting och fackföreningarna inom offentlig sektor (försäkringar och kollektivavtal).
Sveriges Kommuner och Landsting beslutade 2009-12-04 att summa arbetsgivaravgifter för kommuner 2010 skall uppgå till 39,08 procent, vilket innebär en sänkning mot 2009 års nivå, 40,45 procent.
I beslutade driftramar för 2010 enligt KF:s beslut 2009-11-26 Verksamhetsavstämning med förslag till justering av vissa driftanslag år 2010 och mål
för god ekonomisk hushållning, ingår inte denna sänkning av arbetsgivaravgiften.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag till beslut med
anledning av förändrade arbetsgivaravgifter framgår av beslutsrutan nedan.
Ekonomichef Hisham Khader redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2010-0120.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att uppdra till ekonomikontoret att justera driftanslagen för styrelse och
nämnder motsvarande minskningen av arbetsgivaravgifterna med 15,7
mnkr,
att den kommunövergripande finansförvaltningens budget justeras för
minskade intäkter från förvaltningarna och med minskade budgeterade
arbetsgivaravgifter med 15,7 mnkr samt
att den kommunövergripande finansieringens budget utökas med 15,7
mnkr.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 15

Sammanträdesdatum

2010-02-02

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen/Nämnderna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 16

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 16
lokaler

2010-02-02

Information om konsekvenser av ramöverföring för
lokaler
Diarienummer KS 1/09

Ärendet/Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2009-12-01 bl.a:
att skolförvaltningens budgetram för 2010 inte justeras ned under 2010 för
lokaler som är uppsagda för att gå ur under detta år eftersom hänsyn härtill
redan tagits i skolförvaltningens budgeterade hyra (gäller exempelvis
Kvarnbergsskolan och Stadshuset),
att uppdra till kommundirektören att i särskild ordning hantera ramförändringar mellan trafik- och fritid och skolförvaltningen avseende Lugnethallen/Innebandyhallen,
att uppdra till kommundirektören att i särskild ordning hantera ramförändringar mellan trafik- och fritid och skolförvaltningen avseende idrottshallen
i Haraldsbo bl.a. med anledning av att trafik- och fritid nu tillförs ram för
hyra av idrottshallen,
att ramöverföringen för lokaler inte får innebära att hallhyran höjs för SkolIF:s verksamheter. I detta fallet ska Skol-IF: s lokalutnyttjande ligga kvar
under skolförvaltningen samt
att konsekvenserna i att-sats 2-5 återredovisas till kommunstyrelsen den 2
februari 2010.
Kommundirektör Torkel Birgersson och ekonomichef Hisham Khader informerar.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2009-12-01, § 252.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 17

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 17

2010-02-02

Information om investering i egna vindkraftverk
Diarienummer KS 837/09

Ärendet/Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2009-12-01:
att ställa sig positiv till att investera i ett vindkraftverk i Tavelberget enligt
lämnad offert fån Dala Vind AB,
att ge kommundirektören i uppdrag att slutföra förhandlingarna om köp av
ett vindkraftverk i samarbete med Dala Vind. Köpet måste dock säkerställa
följande krav:
Kommunen får de fördelar som är förknippade med ägandet i form av skattevinster.
Köpet ska vara baserad på företagsekonomisk lönsamhet.
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att inom
ramen för 2010 års investeringar lämna förslag på omprioriteringar så att
finansieringen möjliggörs samt
att återredovisa ärendet till kommunstyrelsen senast i februari 2010 för slutligt beslut.
Kommundirektör Torkel Birgersson och ekonomichef Hisham Khader informerar.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2009-12-01, § 262.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att uppdra till kommundirektören att återredovisa ärendet till utvecklingsutskottets sammanträde den 16 februari 2010 för slutligt beslut, utifrån de
frågeställningar som diskuterats vid dagens sammanträde.

Expeditioner
Kommundirektören

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

28 (36)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 18

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 18

2010-02-02

Principer vid överlåtelse av räddningsstationer
Diarienummer KS 439/09

Ärendet/Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2009-12-01:
att uppdra till kommundirektören att tillsammans med övriga kommuner i
förbundet ta fram vilka principer som ska gälla vid överlåtelse av räddningsstationer, uppdraget återredovisas till kommunstyrelsens sammanträde
den 2 februari 2010.
Kommundirektören informerar.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2009-12-01, § 250.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att uppdra till kommundirektören att återredovisa ärendet till utvecklingsutskottets sammanträde den 16 februari 2010 för slutligt beslut, utifrån de
frågeställningar som diskuterats vid dagens sammanträde.
Protokollsanteckning
Till protokollet antecknas att Mats Dahlström inte deltar i beslutet.

Expeditioner
Kommundirektören

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 19

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 19

2010-02-02

Försäljning av industritomten Ingarvsvreten 4, Västermalmsvägen 24
Diarienummer KS 72/10

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att kommunen säljer industritomten Ingarvsvreten 4, Västermalmsvägen 24, inom Ingarvets industriområde, till Yrkesakademin AB för 450 000 kronor.
Beslutsunderlag
Ansökan från Yrkesakademin AB 2010-01-05.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2010-01-27.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna försäljningen av Falun Ingarvsvreten 4 till Yrkesakademin
AB för 450 000 kronor.
Kommunstyrelsen beslutar vidare för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och markchefen att upprätta
och underteckna köpekontrakt.

Expeditioner
Kommunstyrelsens ordförande och markchefen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 20

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 20

2010-02-02

Val av ansvarig politiker för Falu kommun i Trästad 2012
Diarienummer KS 79/10

Ärendet/Tidigare behandling
Projekt Trästad 2010 ber alla deltagande kommuner anmäla sina representanter till projektets styrgruppsmöte Trästad 2012 och Trästadsriksdagen
under perioden 23-26 mars 2010.
Utvecklingsutskottet beslutade den 19 januari 2010 att välja Mats Dahlström
till Falu kommuns representant i Trästad 2012 samt att välja ytterligare en
representant på kommunstyrelsens sammanträde 2010-02-02.
Beslutsunderlag
Kallelse från Trästad 2012.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-01-19, § 4.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med Jonny Gahnshags förslag
att även utse Berit Nykvist (S) som Falu kommuns representant i Trästad
2012.

Expeditioner
Vald

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 21

Paragraf

T§ 21

Sammanträdesdatum

2010-02-02

Fyllnadsval i Tillväxtrådet
Diarienummer KS 2/10, KS 82/10

Ärendet
Kommunstyrelsen förrättar fyllnadsval i Tillväxtrådet:
- Börje Forsberg Swedbank ersätts av Anders Forsgren Handelsbanken som
näringslivsrepresentant.
- Hans Liljeberg utses som representant för Landstinget Dalarna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att utse Anders Forsgren Handelsbanken som näringslivsrepresentant i
Tillväxtrådet samt
att utse Hans Liljeberg som representant för Landstinget Dalarna i Tillväxtrådet.

Expeditioner
Tillväxtrådet
Valda
Kommunstyrelseförvaltningen (förtroendemannaregistret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 22

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 22

2010-02-02

Information från Tillväxtrådet, Miljörådet, Folkhälsorådet, Samverkansberedningen Falu kommun/Landstinget
Dalarna, Falun Borlänge regionen AB och Region Dalarna
Diarienummer KS 82/10, KS 73/10, KS 74/10, KS 17/10, KS 11/09

Ärendet
Ordförande Mikael Rosén lämnar aktuell information från Tillväxtrådet,
Miljörådet, Folkhälsorådet, Samverkansberedningen Falu kommun/Landstinget Dalarna, Falun Borlänge regionen AB och Region Dalarna.
För fullständig information avseende Region Dalarnas protokoll hänvisas
till www.regiondalarna.se/protokoll.html.
Beslutsunderlag
Protokoll från Folkhälsorådet 2009-09-24 och 2009-11-26.
Protokoll från Tillväxtrådet 2009-12-07.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att ta ovanstående informationer till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 23

Paragraf

T§ 23

Sammanträdesdatum

2010-02-02

Information om Västra skolan
Diarienummer KS 93/03

Ärendet/Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2008 bl.a. att Västra skolan
fortsätter som högstadieskola fram till 2011 så att eleverna ska få möjlighet
att gå kvar till de slutar i årskurs 9.
Kommunstyrelsen beslutade den 1 september 2009 att medge att skolnämnden tar upp en diskussion att flytta kvarvarande klasser i årskurs 9 som hela
klasser, till andra högstadieskolor.
Skolnämndens ordförande Maria Gehlin lämnar följande information vid
dagens sammanträde:
Skolnämnden beslutade 2010-01-28 att konstatera att skolnämndens ambition är att lägga ner Västra skolan som grundskola efter vårterminen 2010
men att detta ska ske efter förnyad dialog med föräldrar/elever/personal.
Anledningen till inriktningen nedläggning är att det inte går att bedriva en
försvarbar undervisning ur ekonomisk/social/pedagogisk synvinkel.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att ta informationen till protokollet.

Expeditioner
Skolnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 24

Paragraf

T§ 24

Sammanträdesdatum

2010-02-02

Fråga om Sahlanderska gården "Olgahuset"
Diarienummer KS 80/04

Ärendet
Jonny Gahnshag ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande om vad som
har hänt eller vad som ska hända med ”Olgahuset”.
Tidigare behandling
Tidigare behandling av ärendet framgår av kommunstyrelsens protokoll den
29 augusti § 157, där beslutet var följande:
att med upphävande av kommunstyrelsens beslut 2006-03-28, § 77 besluta
att Sahlanderska gården skall bevaras i ursprungligt skick,
att fastigheten ska bjudas ut till försäljning i befintligt skick,
att en förutsättning vid försäljningen är att köparen presenterar en plan för
upprustning av och verksamhet i fastigheten, samt
att ärendet fortlöpande redovisas till kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att ta frågan till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen

§ 25

Paragraf

T§ 25

Sammanträdesdatum

2010-02-02

Barnchecklistan
Diarienummer KS 28/10

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2002-06-13, § 88 bl a om barnchecklistan.
För att införliva barnkonventionen i beslutsprocessen och tillförsäkra barnen
deras rättigheter ska alla nämnder, styrelser och förvaltningar följa barnchecklistan vid varje beslut. Punkten barnchecklista kommer i kommunstyrelsen att användas för reflektion och diskussion omkring ärenden som berör
barn.
Kommunstyrelsens ledamöter avslutar dagens sammanträde med att reflektera över om hänsyn tagits till barnchecklistan vid besluten idag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att ta diskussionen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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