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Svar på motion från Lars-Erik Måg (FP): Cykelväg FalunBorlänge
KS0235/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen är besvarad
Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut ovan
Prioriteringslistan för cykelvägar längs statliga vägar, daterad den 11
oktober 2012, fastställs och skickas till Region Dalarna.
Sammanfattning
Lars-Erik Måg föreslår i en motion att trafik- och fritidsnämnden får i
uppdrag att i samråd med Trafikverket utreda möjligheten att vägen Falun –
Olsbacka – Vassbo – Ornäs asfalteras för att förbättra standarden för cyklisterna.
Motionären skriver att innan Falun-Borlänge-vägen byggdes om mellan
Falun och Ornäs användes den flitigt av cyklister, inte minst av
motionscyklister i både Falun och Borlänge. Längre tillbaka har det gjorts
en cykelväg längs järnvägen från Ornäs till Falun men det är en sträcka som
i huvudsak är grusbelagd.
Stadsbyggnadskontoret föreslår i ett samordnat svar med trafik- och
fritidsförvaltningen att motionen ska vara besvarad samt att den föreslagna
vägen bör få på plats fem på den prioriteringslista för cykelvägar längs
statliga vägar som skickas till Region Dalarna.
Trafik- och fritidsnämnden ställer sig bakom förvaltningarnas förslag.
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Motion 2012-02-27.
Gemensam tjänsteskrivelse stadsbyggnadskontoret och trafik- och
fritidsförvaltningen 2012-10-11.
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-10-25, § 122/tjänsteskrivelse
2012-10-11.
Protokollet från utvecklingsutskottet 2012-11-13, § 128.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.

Justerandes signaturer

4 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 236

Sammanträdesdatum

2012-11-27

Svar på motion från Ove Raskopp (--); Ett utökat
ansvarstagande för att motverka den negativa
utveckling som sker av tobaksnyttjande
KS0175/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen är besvarad med hänvisning till de insatser som pågår i
Falu kommun och på skolans område vad avser tobaksområdet.
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamoten Ove Raskopp föreslår i en motion att Falu
kommun anställer en hälsorådgivare som ska undervisa lärare och elever så
att motstånd bjuds mot hälsohoten som riktas mot den uppväxande generationen samt att skolans arbete ska genomsyras av en sund och hållbar
arbetsmiljö där lärare och elever aktivt tar avstånd från skadliga livsmönster.
Skolnämndens och socialnämndens förslag är att motionen avslås med
hänvisning till det arbete som redan pågår i Falu kommun.
Allmänna utskottets föreslår att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Motion 2012-02-03.
Protokoll från skolnämnden 2012-05-23, § 126/tjänsteskrivelse 2012-06-12.
Protokoll från socialnämnden 2012-09-12, § 192/tjänsteskrivelse 2012-0910.
Protokoll från allmänna utskottet 2012-11-14, § 84.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Rosén (M) med instämmande av Susanne Norberg (S): Motionen är
besvarad.
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Svar på motion från Åsa Nilser (FP): Inför en
mottagarfunktion för den som avslöjar allvarliga
missförhållanden inom Falu kommun och tillhörande
bolag
KS0608/11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen är besvarad med hänvisning till personalkontorets
tjänsteskrivelse den 24 oktober 2012.
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamoten Åsa Nilser föreslår i en motion att Falu
kommun ska inrätta en visselblåsarfunktion för kommunanställda, i både
förvaltningar och bolag, samt förtroendevalda för anmälningar av allvarliga
oegentligheter.
Beslutet är enligt allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Motion 2011-11-07.
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2012-10-24.
Protokoll från allmänna utskottet 2012-11-14, § 85.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Rosén (M): Motionen är bifallen.
Susanne Norberg (S) och Richard Holmqvist (MP): Enligt allmänna
utskottets förslag, motionen är besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Susanne Norbergs m.fl. förslag.

Justerandes signaturer
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Godkännande av genomförandeavtal avseende
Lasarettet 13
KS0329/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Genomförandeavtal med landstinget Dalarna avseende Lasarettet13
godkänns.
Sammanfattning
Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för Falu lasarett och ett förslag till
genomförandeavtal med landstinget som bl.a. reglerar servitutsupplåtelser
och åtgärder på allmän plats.
Förslag till detaljplan godkändes för antagande av byggnadsnämnden den
6 september 2012.
Beslutet är enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
Utvecklingsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag
till beslut.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-11-08.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-11-13, § 129.
Av landstinget undertecknat avtal.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt beslutet.

Justerandes signaturer

7 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 239

Sammanträdesdatum

2012-11-27

Antagande av detaljplan för Falu lasarett
KS0283/11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Detaljplanen för Falu lasarett antas.
Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att fortsatt möjliggöra vårdverksamhet vid Falu lasarett samt förbättra möjligheterna för framtida utveckling genom expansion,
förbättrade samband, utökade parkeringsmöjligheter mm. Syftet med planen
är även att klargöra behovet av Stadsparkens bevarande och andra värdefulla delar av den yttre miljön i området samt att reglera gestaltning av framtida bebyggelse. Detaljplanen ger flexibilitet och stort handlingsutrymme i
lasarettets centrala delar genom utbyggnadsmöjligheter och sänkt lovplikt. I
de yttre delarna av området är regleringen inriktad på begränsade exploateringar och en avvägning mot allmänna intressen av tillgänglighet till parkmiljön och lasarettets möte med staden.
Kommunfullmäktige beslutade den 9 september 2009 att anta detaljplaneprogram för Falu lasarett.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 19 april 2011, att allmänhetens tillgänglighet till Stadsparken ska säkerställas på lämpligt sätt
och att ingen ytterligare del av Stadsparken ska tas i anspråk för bebyggelse
samt att i övrigt lämna förslag till detaljplan för Falu lasarett utan erinran.
Byggnadsnämnden beslutade den 6 september 2012 att godkänna detaljplan
för Falu lasarett för antagande.
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-11-05.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-11-13, § 130.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.
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Avgifter för hemsjukvården
KS0371/12

Beslut
Ärendet överlämnas utan förslag till beslut till kommunstyrelsens
sammanträde den 11 december för att invänta omvårdnadsnämndens
förslag den 28 november 2012.
Sammanfattning
Den 7 januari 2013 överförs hemsjukvården från Landstinget Dalarna till
länets 15 kommuner. Frågan har beretts inom Region Dalarna under ca 1 år
och beslut om överföring av hemsjukvården och den skatteväxling som blev
konsekvensen av detta togs av samtlig 15 kommunfullmäktige och
landstingsfullmäktige under september 2012. Omvårdnadsförvaltningen
lämnar förslag på avgifter för hemsjukvård och hjälpmedel som ska gälla
från den 1 februari 2013.
Omvårdnadsförvaltningen föreslår att avgiften för hemsjukvård fastställs i
enlighet med förslag i tjänsteskrivelse den 11 november 2012. Vidare att
omvårdnadsförvaltningen får i uppdrag att utforma regler för tillämpning
samt att avgiften justeras i samma takt som prisbasbeloppet förändras
årligen.
Omvårdnadsnämnden behandlar ärendet den 28 november 2012.
Beslutsunderlag
Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-11.

Sänds till
Omvårdnadsnämnden

Justerandes signaturer
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Fastställande av samarbetsavtal avseende
upphandlingssamverkan, reglemente för gemensam
nämnd och upphandlingspolicy samt val till gemensam
nämnd
KS0303/11

Beslut
Ärendet överlämnas utan förslag till beslut till kommunstyrelsens
sammanträde den 11 december 2012 för komplettering enligt
diskussionen vid dagens sammanträde.
Sammanfattning
Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika och Säters kommuner har tidigare fattat
beslut om att teckna samverkansavtal avseende upphandlingssamverkan
mellan kommunerna. Det har framförts synpunkter på att avtalet bör
kompletteras med en beskrivning av syftet med samverkan, vilket nu har
gjorts.
Samverkansformen är gemensam nämnd med ett gemensamt
UpphandlingsCenter med Ludvika kommun som värdkommun.
Gemensam nämnd innebär att kommunen överlåter ansvaret för en stor del
av sin upphandlingsverksamhet till den gemensamma nämnden, och att det
blir den gemensamma nämnden som fattar tilldelningsbeslut i
upphandlingarna.
Vidare föreslås att reglemente och upphandlingspolicy för den gemensamma nämnden ska fastställas och att Falu kommuns tidigare
upphandlingspolicy ska upphävas. Varje kommun ska utse en ordinarie
ledamot och en ersättare till den gemensamma nämnden.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag; reviderat samverkansavtal, reglemente och
upphandlingspolicy.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes signaturer
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Svar på medborgarförslag: Förbjud alla smällare och
raketer i tätbebyggda områden i Falun
KS0179/12

Beslut
Medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut den 10 december 2009, § 186,
där kommunen anger områden som ska omfattas av särskilda
bestämmelser.
Reservation
Kicki Stoor (V) lämnar skriftlig reservation (bilaga § 242).
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att kommunfullmäktigebeslutet från den 10
december 2009 ändras så att alla typer av fyrverkerier och smällare inom
tätbebyggt område i Falun förbjuds och att förbudet ska gälla året om.
Förslagsställaren lämnade in ett likalydande medborgarförslag i januari
2011. Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari 2011 att
medborgarförslaget var besvarat med hänvisning till kommunfullmäktiges
beslut den 10 december 2009, där kommunen anger områden som ska
omfattas av särskilda bestämmelser.
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.
Yttranden på sammanträdet
Kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för
handläggning och beslut. Då medborgarförslagsställare har rätt att yttra sig i
samband med kommunfullmäktiges behandling av medborgar förslag ges
också denna möjlighet i kommunstyrelsen.
Ragnhild Höglund har begärt att få yttra sig vid behandlingen av
medborgarförslaget.
Delbeslut
Ragnhild Höglund får yttra sig vid behandlingen av medborgarförslaget.
Ragnhild Höglund redogör för bakgrunden till och innehållet i medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2012-02-02.
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2012-11-01.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-11-13, § 133.
Justerandes signaturer
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.
Kicki Stoor (V): Skapa frizoner, med begränsade tider, där smällare och
raketer får användas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt ordförandens förslag.

Sänds till
Medborgarförslagsställaren
Stadskansliet

Justerandes signaturer
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Godkännande av samarbetsavtal mellan Falu kommun
och Centrala Stadsrum
KS0678/12

Beslut
1. Samarbetsavtal mellan Falu kommun och Centrala Stadsrum med
godkänns, och att ersättningen ska vara 975 000 kr 2013 och därefter
omförhandlas för de kommande två åren.
2. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet.
Sammanfattning
Falu kommun samarbetar med Centrala Stadsrum ekonomisk förening för
att utveckla och stärka stadskärnan i Falun. Nytt avtal har upprättas då nuvarande avtal upphör från 2013.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är enligt beslutet men att
ersättningen ska vara 975 000 kr 2013, 1,075 mkr 2014 och 1,2 mkr 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-19.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till kommunstyrelseförvaltningens
förslag som innebär att kommunen erlägger 975 000 kr 2013, 1,075 mkr
2014 och 1,2 mkr 2015 i ersättning.
Mikael Rosén (M): Ersättningen ska vara 975 000 kr 2013 och därefter
omförhandlas för de kommande två åren.
Kicki Stoor (V): Avvakta med beslutet till nästkommande kommunstyrelsesammanträde.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Först ställs förslaget om att avvakta med beslutet mot att ärendet ska
avgöras idag och ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar avgöra
ärendet idag.
Därefter ställs ordförandens förslag om bifall till kommunförvaltningens
förslag beträffande ersättningen mot Mikael Rosens förslag och ordföranden
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommun-styrelseförvaltningens
förslag.

Justerandes signaturer

13 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-11-27

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja- röst för Jonny Gahnshags förslag.
Nej-röst för Mikael Roséns förslag.
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster för Jonny Gahnshags förslag och 10 nej-röster för Mikael
Roséns förslag beslutar kommunstyrelsen enligt Mikael Roséns förslag.
Ja: Jonny Gahnshag (S), Susanne Norberg (S), Krister Johansson (S),
Viktor Zakrisson (S) och Britt Källström (S).
Nej: Mikael Rosén (M), Richard Holmqvist (MP), Linnea Risinger (MP),
Kicki Stoor (V), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan
Hammar (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP) och Svante Parsjö
Tegnér (FP).

Sänds till
Kommundirektören

Justerandes signaturer
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Kulturarvet - övergång till socialt företag
KS0285/11

Beslut
1. Under förutsättning att ett socialt arbetsintegrerat företag bildas
under första kvartalet 2013 överlåter Falu kommun
verksamheten vid Kulturarvet i Falun. De inventarier som enl
överenskommen förteckning finns i Kulturarvets
verkstadslokaler på Matsarvsvägen 3 överlåts till det sociala
företaget.
2.

Falu kommun tillför 400 000 kr under 2013-14 i handledarresurs
för praktikanter i Kulturarvets nybildade sociala företag.

3.

Besluten gäller så länge verksamheten drivs vidare som socialt
företag, ej överlåtes eller att företaget kommer på obestånd.

Sammanfattning
Arbetsmarknads- och integrationskontoret, AIK fick 2009 uppdraget att
under 3 år driva ett ESF-projekt, ”Kulturarvet – en väg till socialt
företagande, Kuling”, i syfte att stödja den av Nordiska museet nedlagda
verksamheten ”Kulturarvet – vård av föremål i Falun” för att om möjligt
omvandla verksamheten till ett socialt företag. Samtliga inventarier överläts
för 0 kr 2009 när Nordiska museet lade ner sin verksamhet i Falun.
Uppdraget upphör när ESF-projektet avslutas i december 2012.
Kulturarvets verksamhet har utvecklats och kommer att kunna utvecklas
betydligt mer som ett socialt arbetsintegrerat företag då det kan
marknadsföras mycket kraftfullare än i kommunal regi, men kräver visst
initialt stöd för att kunna gå vidare.
Verksamheten kommer att ha en kapacitet för minst 50 praktikanter på
årsbasis som får arbetsträning, rehabilitering och en kvalificerad bedömning
av arbetsförmåga. Många som aldrig haft ett arbete på den svenska
arbetsmarknaden kan få en bra introduktion.
Finsam har har beslutat att stödja övergången för Kulturarvet till socialt
företag genom att finansiera en arbetsledarlön under ett år.
Beslutet är enligt allmänna utskottets förslag med borttagande av
”I händelse av obestånd eller försäljning återgår inventarierna till Falu
kommun” i första beslutspunkten.

Justerandes signaturer
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Beslutsunderlag
Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-31.
Protokoll från allmänna utskottet 2012-11-14, § 88.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag: Enligt allmänna utskottets förslag, med
ändringen att ”I händelse av obestånd eller försäljning återgår inventarierna
till Falu kommun” stryks i första beslutpunkten.

Sänds till
Kulturarvet
Arbetsmarknads- och integrationskontoret

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 245

Sammanträdesdatum

2012-11-27

Förvaltningsgemensamma granskningsområden i
internkontrollplaner 2013
KS0035/12

Beslut
Förvaltningsgemensamma granskningsområden för internkontrollplaner 2013 i Falu kommun fastställs.

Sammanfattning
Falu kommuns nuvarande reglemente för intern kontroll antogs av kommunfullmäktige
den 12 oktober 2006 och gäller från den 1 januari 2007. Det innebär bland annat att
styrelsen respektive nämnder årligen ska anta en särskild kontrollplan för uppföljning
av den interna kontrollen. Gällande modell för arbetet med internkontrollplaner i Falu
kommuns förvaltningar antogs av kommunstyrelsens allmänna utskott den 19 oktober 2011.

Eventuella gemensamma, förvaltningsövergripande granskningsområden är
obligatoriska och läggs till i förvaltningarnas internkontrollplaner. Dessa
fastställs i kommunstyrelsen.
Beslutet är enligt allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-10-30/ Förslag till
förvaltningsgemensamma granskningsområden i internkontrollplaner 2013.
Protokoll från allmänna utskottet 2012-11-14, § 87.

Sänds till
Samtliga nämnder och kommunstyrelseförvaltningen/kontoren,
inkl ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-10-30
Ekonomikontoret

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 246

Sammanträdesdatum

2012-11-27

Svar på remiss från Miljödepartementet: Betänkandet
Mot det hållbara samhället - resurseffektiv
avfallshantering (SOU 2012:56)
KS0578/12

Beslut
Falu kommuns svar daterat den 12 november 2012 utgör
kommunens svar över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56).

Sammanfattning
Falu kommun har fått betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering på remiss. Betänkandet innebär radikala
förändringar på flera områden inom avfallshanteringen.
Betänkandets utgångspunkt är att avfallshanteringen ska vara miljömässig
och resurseffektiv, enkel och lättillgänglig samt effektiv för samhället och
ekonomiskt försvarbar. En huvudstrategi är att renodla kommunernas ansvar
för avfall från boende och verksamheternas ansvar för sitt eget avfall.
En viktig del i förslaget är att tydligare markera att åtgärder för förebyggande av avfall och återanvändning ska prioriteras och bortskaffande
(deponering) ska undvikas så långt som möjligt. Förslaget innebär att det
ges möjlighet för avfallshanteraren att arbeta med information och
förberedelse för återvinning.
Beslutet har tagits fram i dialog mellan kommunstyrelseförvaltningen miljö
och folkhälsa, Falu Energi och Vatten samt miljöförvaltningen.
Miljönämnden har ställt sig bakom förslaget.
Beslutsunderlag
Protokoll från miljönämnden 2012-11-21/tjänsteskrivelse 2012-11-12.

Sänds till
Miljödepartementet
Miljönämnden

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 247

Sammanträdesdatum

2012-11-27

Rapport från fastighetsutskottet

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten.

Sammanfattning
Fastighetsutskottets ordförande och fastighetschefen lämnar en rapport från
fastighetsutskottets verksamhetsområde, hur de arbetat från starten och fram
till idag.

Sänds till
Kommunfastigheter

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 248

Sammanträdesdatum

2012-11-27

Rapport från Trästad 2012 och vägledningsdiskussion
om fortsatt träbyggande

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten.
Sammanfattning
Mats Dahlström kommunens representant rapporterar från projekt Trästad
2012. Syftena med engagemanget i projektet var huvudsakligen tre:
Trä i en övergripande miljöstrategi, att motverka ökande byggkostnader och
att återupprätta Falun som trästad.
Det har i arbetet Trästad 2012 framtagits nya kunskaps- och kompetensnivåer i den kommunala organisationen omkring träbyggnation och
träbyggnadsteknikens möjligheter.
Falu kommun föreslås fortsätta arbetet med att dels genomföra Träbyggnadsstrategin i praktiken och dels fortsätta arbetet med utvecklingen av
Träbyggnadsregion Dalarna.
Beslutsunderlag
Slutrapport Falun Trästad 2012.

Sänds till
Kommunfastigheter

Justerandes signaturer

20 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 249

Sammanträdesdatum

2012-11-27

Finansiering av marknadsföring för SM-veckan 2013
KS0616/10

Beslut
Marknadsföringen av SM-veckan 2013 om 0,7 mnkr finansieras
inom kommunstyrelseförvaltningens anslag kommundirektör, år
2012.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade beslut den 29 mars 2011 att Falun ska stå som
arrangör för vinter SM 2013.
Finansiering av åtagande för marknadsföring föreslås under år 2012 utgå
från kommunstyrelsens anslag kommundirektör.
Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-09.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 250

Sammanträdesdatum

2012-11-27

Val av ombud, ledamöter, ersättare i bolag, föreningar,
och organisationer med visst kommunalt engagemang
som kommunstyrelsen förrättar val i
KS0002/12

Beslut
Välja ombud, ledamöter/suppleanter, revisorer, revisorsersättare i bolag,
föreningar och organisationer med visst kommunalt engagemang för år
2013 enligt bilaga till protokollet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska välja ombud, ledamöter, ersättare/suppleanter,
revisorer, revisorsersättare i bolag, föreningar och organisationer med visst
kommunalt engagemang enligt bilaga till protokollet.
Valet avser år 2013.
Beslutsunderlag
Bilaga; val avseende år 2013.

Sänds till
Valda samt berörda föreningar och organisationer
Stadskansliet/förtroendemannaregistret

Justerandes signaturer
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Bilaga till KS 2012-11-27, § 250
OMBUD, LEDAMÖTER, ERSÄTTARE/SUPPLEANTER, REVISORER, REVISORSERSÄTTARE I
BOLAG, FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER MED VISST KOMMUNALT ENGAGEMANG
Följande redovisning omfattar förtroendevalda som har blivit valda till uppdrag inom
bolag, föreningar och organisationer med visst kommunalt engagemang.
Nedan angivna val omfattar valperiod 2013 (om annat ej anges i anslutning till de
valda i förteckningen)

Val av ombud vid bolagsstämmor
Kommunstyrelsens ordförande utser representanter för att representera kommunens
aktier i börsbolag och förvaltade fonder samt
att därvid utöva tillkommande rösträtt vid bolagsstämmor 2013.
Val av ombud och representanter vid AB Dalatrafiks bolagsstämmor
Britt Källström (S)
ombud
Agneta Ängsås (C)
ersättare
Överläggningar i ägarrådet:
Jonny Gahnshag (S)
Christina Haggren (M)

ombud
ersättare

Partirepresentanter:
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet De Gröna
Moderaterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Kristdemokraterna
Falupartiet
Sverigedemokraterna

Ordinarie
Jonas Lennerthson
Marie Arvidsson
Staffan Mild
Christina Haggren
Carl-Erik Nyström
Per Johnsson
Håkan Westberg
Stefan Clarström
Knut C.A. Scherman

Val av ombud vid Dala Airport AB: bolagsstämmor
Britt Källström (S)
ombud
Sten H Larsson (FAP)
ersättare
Val av ombud vid AB Dalaflyget: bolagsstämmor
Britt Källström (S)
ombud
Sten H Larsson (FAP)
ersättare
Val av ombud vid Falu P AB: bolagsstämmor
Margareta Källgren (S)
ombud
Mikael Rosén (M)
ersättare

Ersättare
Evert Karlsson
Eva Ferdeen
Inger Olenius
Lilian Eriksson
Anna Hägglund
Anders Hedenmark
Nils-Erik Engström
Anders Pettersson

Val av ombud vid Västra Falun AB: bolagsstämmor
Karl-Erik Pettersson (S)
ombud
Christina Haggren (M)
ersättare

Val av ombud i Falu Stadshus AB:s bolagsstämmor samt ledamot att företräda Falu kommuns aktier
Ombud
Ersättare
Karl-Erik Pettersson (S)
Renée Andersson (S)
Eva Ferdéen (V)
Patrik Andersson (V)
Erik Eriksson (MP)
Richard Holmqvist (MP)
Christina Haggren (M)
Lilian Eriksson (M)
Agneta Ängsås (C)
Anna Hägglund (C)
Leif Löfberg (FAP)
Maria Gehlin (FAP)
Bo Larsson (FP)
Dietmar Gleich (FP)
Åke Bäck(KD)
Katarina Gustavsson (KD)
Knut C.A. Scherman (SD)
(SD)
Karl-Erik Pettersson (S) med Christina Haggren (M) som ersättare utses att
företräda Falu kommuns aktier i Falu Stadshus AB:s bolagsstämmor under 2013.
Val av ombud i Marknadsbolaget Visit Falun Södra Dalarna AB:s
bolagsstämmor samt ledamot att företräda Falu kommuns aktier
Ombud
Ersättare
Karl-Erik Pettersson (S)
Renée Andersson (S)
Patrik Andersson (V)
Linn Jansson (V)
Richard Holmqvist (MP)
Kenth Carlson (MP)
Christina Haggren (M)
Lilian Eriksson (M)
Britt-Marie Ahlenius-Romlin (C)
Gunilla T Barkar (C)
Torbjörn Aulin (FAP)
Leif Löfberg (FAP)
Per Jonsson (FP)
Ann Christine Wiborgh (FP)
Katarina Gustavsson (KD)
Sofie Pekk (KD)
Knut C.A. Scherman (SD)
(SD)
Karl-Erik Pettersson (S) med Christina Haggren (M) som ersättare utses att företräda
Falu kommuns aktier i bolagets bolagsstämmor 2013.
Val av ombud/representant Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening
under perioden från 2012 års ordinarie föreningsstämma till 2013 års ordinarie
föreningsstämma
Ingvar Sahlander (S)
ombud
Val av ombud till Intresseföreningen Bergslaget årsmöte 2013
Mats Dahlström (C)
ombud
Val av företrädare för Falu kommun vid Falun Borlänge regionen AB:s
ordinarie bolagsstämma liksom vid varje ajournerad stämma utöva
kommunens rösträtt
Krister Andersson (V)
ledamot
Christina Haggren (M)
ersättare

Val av ombud och ersättare Kommuninvest Ekonomisk Förening under
perioden från 2012 års ordinarie föreningsstämma till 2013 års ordinarie
föreningsstämma
Jonny Gahnshag (S)
ombud
Mikael Rosén (M)
ersättare

Val av ombud vid huvudmannamöte för Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs

Utbildningsfond
Lars Broman (MP)
Carl-Erik Nyström (C)

ombud
suppleant

Val av en kommunal representant med en ersättare i bolagsstämma för

IUC Dalarna AB
Ragnar Kroona (S)
Mikael Rosén (M)

kommunal representant
ersättare

Val av ledamot och ersättare i Arkivcentrum i Dalarnas ekonomiska förening
Staffan Nilsson (S)
ledamot
Jan-Olof Montelius (M)
ersättare

Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Falu Jaktvårdskrets
Anders Ax (S)
ledamot
Carl-Erik Nyström (C)
ersättare

Val av ledamöter i LAG-gruppen för Falun-Borlänge LEADERområde
Ledamöterna väljs på två år vid ordinarie årsstämma
Britt Källström (S)
Ledamot
2012 - 2013
Helena Lindström (FAP) Ledamot
2013-2014

Val av lekmannarevisor i Stiftelsen Stora Kopparberget
Bengt Thored
(OPOL)

Styrgrupp för Kostprojektet
KSA’s presidium, ordförande och 2:e viceordförande från varje presidium i
skolnämnden, socialnämnden och omvårdnadsnämnden.
Sammankallande: ordföranden i KSA

Val av företrädare för Falu kommuns aktier vid
Skid-VM i Falun 2015 AB:s bolagsstämmor under 2013.
Ragnar Kroona (S)
ordinarie
Christina Haggren (M)
ersättare

Val av företrädare för Falu kommuns i LOC under 2013.
Local Organisation Community (Skid-VM i Falun 2015)
Jonny Gahnshag (S)
ordinarie
Mikael Rosén (M)
ersättare

Val av företrädare för Falu kommun vid Dala Vindkraft Ek förenings
ordinarie föreningsstämma under 2013.
Krister Andersson (V)
ombud
Mats Dahlström (C)
ersättare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 251

Sammanträdesdatum

2012-11-27

Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet,
Miljörådet, Falun Borlänge regionen AB, Region
Dalarna, Samverkansberedningen mellan Falu kommun
och Landstinget Dalarna, Skid-VM 2015 i Falun AB och
Lugnet i Falun AB
KS0199/12

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Aktuell information från Tillväxtrådet, Miljörådet, Folkhälsorådet, 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 miljörådet 2012-09-25, folkhälsorådet 2012-10-09,
tillväxtrådet 2012-10-22 och Skid-VM i Falun 2015 AB 2012-09-10.

Justerandes signaturer

23 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 252

Sammanträdesdatum

2012-11-27

Anmälningsärenden

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av anmälningsärendena.
Sammanfattning
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning.

Justerandes signaturer
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FALU KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Anmälningsärenden till sammanträdet 2012-11-27

Nr

Ärende

Dnr

1. Beslut från Skolinspektionen om avslag på: Ansökan från Plusgymnasiet
AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Falu kommun, dnr 32-2012:753

KS0229/12

2. Beslut från Skolinspektionen om avslag på: Ansökan från ThorenGruppen
AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Borlänge kommun, dnr 32-2012:1654

KS0321/12

3. Beslut från Skolinspektionen beslut om avslag på: Ansökan från Birgitta
Nordlund om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Bollnäs kommun, dnr 32-2012:483

KS0247/12

4. Beslut från Länsstyrelsen Dalarna om förordnade som vigselförrättare för
G.T.B.

KS 0010/12

5. Protokoll från omvårdnadsnämnden 2012-10-31 § 140 Inrättande av
kommundoktorander

ÖVRIG
POST

6. Protokoll Kommunala Handikapprådet arbetsutskottet 2012-10-31

KS0149/12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 253

Sammanträdesdatum

2012-11-27

Delegationsärenden

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten.
Sammanfattning
Till kommunstyrelsen har inkommit delegationsbeslut enligt bilagd
förteckning.

Justerandes signaturer
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FALU KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Delegationsbeslut sammanträdet 2012-11-27
Nr

Ärende

Dnr

1. Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2012-10-16
och 2012-10-18—19
2. Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-10-17
3. Protokoll från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2012-10-17
4. Protokoll från Folkhälsorådet 2012-10-09
5. Protokoll Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2012-10-15

KS0052/12

6. Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-10-25 § 130 VMinvesteringar - Plast i backe K90 och/eller K120

KS0127/10

7. Delegationsbeslut att inte besvara remiss från Skolinspektionen:
Ansökan från SUH Innovation AB om godkännande som
huvudman för särskild variant av gymnasieutbildning vid den
fristående gymnasiesärskolan Hälsogymnasiet i Bollnäs kommun,
dnr 32-2012:4484

KS0587/12

8. Delegationsbeslut Antagande av anbud och finansiering för
organisationsöversyn av centrala informationsavdelningen samt
rekrytering av tjänsten informationschef
9. Delegationsbeslut - ansökan om medel från Råden för hållbar
utveckling beträffande "Idéseminarium"

KS0541/12

10. Delegationsbeslut angående ansökan om medel från
evenemangsrådet beträffande en "inspirationsföreläsning samt
träningsläger med Lisa Nordén"

KS0025/12

11. Delegationsbeslut angående ansökan om medel från
evenemangsrådet beträffande "arrangemanget Falu Lucia"

KS0025/12

12. Delegationsbeslut angående ansökan om medel från

KS0025/12

KS0276/12

evenemangsrådet till "Höstlovsbandy för ungdomar"
13. Delegationsbeslut att anta offerter om fotografering och research

KS0605/11

14. Delegationsbeslut om förlängning av tidfrist för färdigställande av
småhus på fastigheten Lövberget 1:34

KS0609/12

15. Redovisning av delegationsbeslut om adresser 2012-10-01--31

KS0080/12

16. Delegationsbeslut låneärenden 2012-10-24och 2012-10-31

KS 0032/12

17. Fordonsbeställningar perioden 2012-07-25--2012-10-31 samt
bekräftelse startade objekt

KS0341/12

18. Protokoll från Tillväxtrådets möte 2012-10-22

KS0098/12

19. Delegationsbeslut angående behovet av borgerliga vigselförrättare i
Falu kommun

KS0010/12

20. Förhandlingar och överläggningar 2012-11-13 och 2012-11-14

KS0062/12

21. Lönerevision och lönekartläggning 2012-11-13 och 2012-11-14

KS0058/12

22. Från personalkontoret: personalärenden 2012-11-13

KS0060/12

23. Från personalkontoret: delegationsbeslut från lönechef 2012-11-13

KS0257/12

24. Från arbetsmarknads- och integrationskontoret:
Anställningsärenden 2012-11-05 (3st)
Anställningsärenden arbetsmarknadspolitiskt program 2012-11-05
(2 st)

KS0170/12

25. Från arbetsmarknads- och integrationskontoret:
Överenskommelse/avtal 2012-11-05

KS0172/12

26. Delegationsbeslut att godkänna offert från SMHI

KS0696/10

27. Från stadsbyggnadskontoret: personalärenden 2012-11-15

KS0317/12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 254

Sammanträdesdatum

2012-11-27

Antagande av reglemente för trafik- och fritidsnämnden
KS0686/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Reglemente för trafik- och fritidsnämnden antas.
Sammanfattning
Ett förslag till nytt reglemente för trafik- och fritidsnämnden har tagits fram
i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen. Framtagandet av nytt
reglemente föranleds bland annat av att trafik- och fritidnämnden delvis har
fått en ny roll beträffande bildandet av Lugnet i Falun AB.
Beslutet är enligt trafik- och fritidsnämndens förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-11-15, § 143.
Reglemente för trafik- och fritidsnämnden.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt trafik- och fritidsnämndens förslag.

Justerandes signaturer
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