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Ny demokrativägledare hälsas välkommen
KS0028/14

Beslut
Pernilla Nylander ny demokrativägledare hälsas välkommen till Falu
kommun och till det nya uppdraget.

Sammanfattning
Falu kommun är först i landet med att inrätta en tjänst som demokrativägledare. Pernilla Nylander har precis tillrätt tjänsten och presenteras för
kommunstyrelsen och välkomnas till Falu kommuna.

Justerandes signaturer
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Svar på medborgarförslag: Inför angiven tidsplan för
verkställande av bifallna medborgarförslag
KS0301/11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1.

Medborgarförslaget avslås i de delar som gäller förslag till åtgärder
som förhindrar att medborgarförslagen inte blir verkställda.

2.

Medborgarförslagets intention är bra och viktig och bifalls genom att
återkopplingen till kommunfullmäktige om besluts verkställighet ska
stärkas och förbättras. I samtliga bifallna medborgarförslag ska det
stå i beslutet när återrapportering till kommunfullmäktige ska ske.
Då får kommunfullmäktige/kommunstyrelsen kontroll på
verkställigheten av beslut och kan då även besluta om annan åtgärd,
ex. att ärendet avskrivs.

3.

Beslutet gäller även för bifallna motioner.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att när ett bifall av medborgarförslaget görs,
ska inom 3 månader verkställighetsdatum och när förslaget ska vara
genomfört fastställas. Förslaget ska dessutom vara finansierat.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 juni 2013 att avslå medborgarförslaget
men med rekommendation till berörda nämnder att intentionen ska vara att
förkorta remissbehandlingen till tre månader. Kommunfullmäktige
behandlade förslaget den 25 september 2013 och återremitterade ärendet för
att beakta och bereda de synpunkter och yrkanden som gavs på
sammanträdet.
Beslutet är enligt stadskansliets och allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat 2011-04-05.
Stadskansliet tjänsteskrivelse 2013-05-01.
Protokoll från kommunfullmäktige 2013-09-25, § 143.
Stadskansliet tjänsteskrivelse 2014-03-03.
Protokoll från allmänna utskottet 2014-03-19, § 35.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt allmänna utskottets förslag

Justerandes signaturer
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Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD):
Sommarkollo för äldre
KS0459/13

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås med hänvisning till att det behov som motionen
avser att tillgodose redan hanteras inom ramen för den individuella
biståndsprövningen enligt socialtjänstlagen.
Sammanfattning
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att kommunfullmäktige ger
omvårdnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram ett förslag om sommarkollo
för äldre i Falu kommun och att detta ska vara behovsprövat.
Beslutet är enligt omvårdnadsnämndens och allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2013-07-03.
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2014-01-29, § 6/ tjänsteskrivelse 201311-26.
Protokoll från allmänna utskottet 2014-03-19, § 36.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt allmänna utskottets förslag.

Justerandes signaturer
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Svar på motion från Maria Gehlin (FAP): Inrätta
äldrevårdscentral och erbjud falubor över 65 år ett
hälsosamtal
KS0534/13

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen är besvarad med hänvisning till Samverkansberedningens
(Falu kommun och Landstinget Dalarna) yttrande, som gjorts på
inrådan av omvårdnadsnämnden.
Sammanfattning
Maria Gehlin föreslår i en motion att Falu kommun i Samverkansberedningen (Falu kommun och Landstinget) tar initiativet till att inrätta
äldrevårdscentraler (ÄVC) i Falu kommun, samt att alla Falubor som fyllt
65 år regelbundet erbjuds ett hälsosamtal.
Omvårdnadsnämnden föreslår att motionen överlämnas till Samverkansberedningen och ska vara besvarad, vilket stadskansliet inte har något att
erinra emot.
Beslutet är enligt allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2013-09-05.
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2013-12-18, § 169/tjänsteskrivelse
2013-12-04.
Samverkansberedningens svar 2014-02-05.
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-02-06.
Protokoll från allmänna utskottet 2014-03-19, § 37.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt allmänna utskottets förslag.

Justerandes signaturer
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Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP): Öka
öppenheten genom att låta folk läsa nämnd- och
styrelsehandlingar på internet
KS0306/13

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen är besvarad genom att kommunstyrelsens och nämndernas
handlingar kommer att finnas tillgängliga för medborgarna på webben.
Sammanfattning
Svante Parsjö Tegnér föreslår i en motion att de handlingar som finns
tillgängliga på Falu kommuns intranät, inför möten i nämnder och kommunstyrelse samtidigt ska göras tillgängliga på kommunens hemsida på internet,
så att medborgarna på ett enkelt sätt och i ett tidigt skede ska kunna sätta sig
in i ärendena.
Beslutet är enligt stadskansliets och allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2013-03-19.
Stadskansliet tjänsteskrivelse 2014-03-02.
Protokoll från allmänna utskottet 2014-03-19, § 38.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt allmänna utskottets förslag.

Justerandes signaturer
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Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP) Öppen
rekrytering till tjänster i Falu kommun - inga gräddfiler!
KS0119/14

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås med hänvisning till personalkontorets
tjänsteskrivelse den 27 februari 2014.
Reservation
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Håkan Hammar (M), Catharina
Hjortzberg-Nordlund (M), Göran Forsén (M), Sten H Larsson (-) och Svante
Parsjö Tegnér (FP) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Svante Parsjö Tegnér konstaterar i en motion att lediga tjänster i Falu kommun först
annonseras ut internt och föreslår därför:
•

Att alla tjänster annonseras externt och internt samtidigt och att personal
tillsätts efter kompetens och skicklighet.

•

Att alla tjänster som innebär lednings- och personalansvar (chefer och ledare)
alltid tillsätts i en öppen process med extern annonsering och avgörande för
tillsättningen ska vara kompetens och skicklighet.

Personalkontoret och allmänna utskottet föreslår att motionen är besvarad.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2014-01-14.
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2014-02-27.
Protokoll från allmänna utskottet 2014-03-19, § 39.
Förslag till beslut på sammanträdet
Patrik Andersson (V) med instämmande av Jonny Gahnshag (S): Motionen
avslås.
Svante Parsjö Tegnér (FP), Sten H Larsson (-) och Mikael Rosén (M):
Motionen bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Patrik Anderssons m.fl. förslag.

Justerandes signaturer
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Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP):
Naturnära boende - bevara "gröna stråk" i anslutning till
bostadsområden och cykelvägar
KS0591/13

Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige
Motionen är besvarad genom att motionärens frågeställningar hanteras
inom ramen för det sedan tidigare givna uppdraget att se över grönstrukturplanen samt i kommande uppdrag om fördjupad översiktsplan
för Falun tätort.
Sammanfattning
Svante Parsjö Tegnér föreslår i en motion att stadsbyggnadskontoret ska
utreda var nya framtida industriområden kan anläggas i enlighet med
motionens förslag, att Falu kommun ska ha en hög ambition vad gäller
gröna stråk och att avståndet mellan nya industriområden/utvidgning av
industriområden och bostadsområden/cykelvägar bör vara minst 150 meter,
samt att kommunens grönstrukturplan ses över efter intentionerna i
motionen.
Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Motion 2013-10-06.
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-04.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-03-18, § 33.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.
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Svar på motion från Lars Broman (MP) och Erik
Eriksson (MP): Gör en skulpturpark, Selma Lagerlöfs
park
KS0641/13

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås eftersom det föreslagna området är för litet för
ändamålet.
Sammanfattning
Lars Broman och Erik Eriksson föreslår i en motion att en skulpturpark,
Selma Lagerlöfs park, anläggs mellan Ordenshuset och den tidigare
brandstationen vid Fisktorget.
Beslutet är enligt kultur- och ungdomsnämndens och utvecklingsutskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Motion 2013-11-04.
Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2014-02-20, § 18/tjänsteskrivelse 2014-02-07.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-03-18, § 34.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S) och Mikael Rosén (M): Enligt
utvecklingsutskottets förslag.
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Svar på motion från Lars Broman (MP), Erik Eriksson
(MP) och Richard Holmqvist (MP): Biogasmack i Falun
KS0646/13

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen är besvarad genom att Falu kommun fortsätter arbetet, i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 10 juni 2012, med att
etablera ett publikt tankställe vid det planerade biogastankstället för
kollektivtrafiken.
Sammanfattning
Lars Broman, Erik Eriksson och Richard Holmqvist föreslår i en motion att
kommunen snarast verkar för att en biogasmack byggs i Falun, t.ex. genom
att upplåta mark attraktiv för etablering av en bensinstation mot att köparen
också erbjuder kunderna biogas.
Falu kommun har i Avfallsplan, i Energi- och klimatprogram och i svaret på
ett antal motioner uttryckt en positiv inställning till att medverka till att biogasproduktion kommer till stånd. Kommunfullmäktige beslutade den 10 maj
2012 att det skulle ställas krav på biogas i den pågående kollektivtrafikupphandlingen. I övrigt har man dock inte tagit ställning till hur och i vilken
utsträckning man ska bidra till skapandet av denna infrastruktur.
Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets, miljökontorets
och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Motion 2013-11-04.
Stadsbyggnads- näringslivskontorets och miljökontorets tjänsteskrivelse
2014-03-04.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-03-18, § 35.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.
Richard Holmqvist (MP) och Patrik Andersson (V): Motionen bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag.
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Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD):
Arbetskläder till förskolepersonalen inom Falu kommun
KS0690/13

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen bifalls.
Sammanfattning
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att utifrån ett jämställdhetsperspektiv ska arbetskläder finnas tillgängliga för samtliga anställda inom
förskolan i Falu kommun.
I dagsläget har personalen inom Falu förskola inte tillgång till arbetskläder
från arbetsgivaren men arbetet har påbörjats för att möjliggöra detta.
Barn- och utbildningsutskottet föreslår att motionen är besvarad.
Beslutsunderlag
Motion 2013-11-25.
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2014-03-09.
Protokoll från barn- och utbildningsutskottet 2014-03-17, § 57.
Förslag till beslut på sammanträdet
Patrik Andersson (V), Mikael Rosén (M), Linnea Risinger (MP), Susanne
Norberg (S) och Jonny Gahnshag (S): Motionen bifalls.
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Redovisning av medborgarförslag som inte
färdigbehandlats den 26 februari 2014
KS0023/14

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Stadskansliets redovisning, av medborgarförslag som inte
färdigbehandlats den 26 februari 2014, godkänns.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa
de medborgarförslag som inte färdigbehandlats.
Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den
10 oktober 2013.
Beslutet är enligt stadskansliets och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-03-01.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-03-18, § 36.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 83

Sammanträdesdatum

2014-04-01

Redovisning av motioner som inte färdigbehandlats den
26 februari 2014
KS0023/14

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Stadskansliets redovisning av motioner som inte färdigbehandlats
den 26 februari 2014 godkänns.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa
de motioner som inte färdigbehandlats.
Beslutet är enligt stadskansliets och allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-03-01.
Protokoll från allmänna utskottet 2014-03-19, § 40.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt allmänna utskottets förslag.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 84

Sammanträdesdatum

2014-04-01

Kommunens årsredovisning, bokslut,
verksamhetsberättelse
KS0001/14

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Godkänna årsredovisningen för 2013 med däri gjorda dispositioner.
2. Över- och underskott mot budget ska hanteras i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda regler för ekonomistyrning.
3. Överföra 2013 års resultat, 66,9 mnkr, till balanserat resultat.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag och ekonomichef Kjell
Nyström lämnar Falu kommuns årsredovisning för 2013, med förslag till
beslut.
Ekonomichefen och ekonom Ann Lissåker föredrar ärendet.
Beslutet är enligt ekonomikontoret förslag.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-03-21.
Årsredovisning 2013.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt ekonomikontorets förslag.

Justerandes signaturer
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Kommunstyrelsen

§ 85

Sammanträdesdatum

2014-04-01

Utvecklingen i Falun
KS0263/14

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Rapporten Utvecklingen i Falun 2013 godkänns.
Sammanfattning
Det är nionde året som en samlad uppföljning görs av hur utvecklingen i
Falun har varit i förhållande till de tre styrdokumenten för en hållbar
utveckling; tillväxtprogrammet, miljöprogrammet och folkhälsoprogrammet. ”Utvecklingen i Falun 2013” redovisar den geografiska
kommunens utveckling för ett tjugotal mål och ska vara ett komplement till
kommunens årsredovisning.
Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-27.
Rapporten – Utvecklingen i Falun 2013.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelseförvaltningens
förslag.

Justerandes signaturer

19 (52)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 86

Sammanträdesdatum

2014-04-01

Begäran om överföring av investeringsmedel från 2013
till 2014
KS0014/14

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Trafik- och fritidsnämndens investeringsbudget utökas år 2014 med
28,4 mnkr för att slutföra pågående investeringsprojekt från 2013.
2. Kommunfastigheters investeringsbudget utökas år 2014 med
29,0 mnkr för att slutföra pågående investeringsprojekt från 2013.
3. Miljönämndens investeringsbudget utökas år 2014 med 0,7 mnkr för
att slutföra pågående investeringsprojekt från 2013.
4. IT-kontorets investeringsbudget utökas år 2014 med 0,9 mnkr för att
slutföra pågående investeringsprojekt från 2013.
Protokollsanteckning
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Håkan Hammar (M), Catharina
Hjortzberg-Nordlund (M), Göran Forsén (M), Maria Gehlin (FAP), Svante
Parsjö Tegnér (FP) och Patrik Andersson (V): Beslutet innebär att
investeringsbudgeten behöver revideras.
Sammanfattning
Förvaltningarna lämnar årligen in begäran om överföring av investeringsmedel för pågående projekt som har försenats och därmed inte avslutats
under innevarande år. Årets överföring från 2013 föreslås till 59,0 mnkr.
Förutom de nu begärda överföringarna av investeringsmedel har
kommunfullmäktige i november 2013 redan beslutat om en investeringsram
på 281,1 mnkr med prioriterade projekt för 2014.
Överföring av investeringsmedel från 2013 måste ha högsta prioritet, så att
investeringsprojekten kan slutföras.
Kommunfastigheter och trafik- och fritidsnämnden har kommit in med
ansökningar om överföring av investeringsmedel från 2013 med sammanlagt 57,4 mnkr.
Miljönämnden behöver omgående utföra det planerade omlöpet
(dammkonstruktion) vid Kyrkbytjärn. Investeringen på 0,7 mnkr var
planerad till 2013, men projekteringen har dragit ut på tiden.
IT-kontoret utökar fortlöpande antalet servrar och accesspunkter i de
trådlösa nätverken. Total begäran om överföring av medel på 0,9 mnkr.
Beslutet är enligt ekonomikontorets och utvecklingsutskottets förslag.
Justerandes signaturer
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-04-01

Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-02-20.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-03-18, § 37.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 87

Sammanträdesdatum

2014-04-01

Godkännande av arrendeavtal för kioskbyggnad i
Geislerska parken
KS0137/14

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Arrendeavtal gällande rätt att uppföra och bibehålla kioskbyggnad
godkänns.
2. Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner arrendeavtal
får trafik- och fritidsnämnden i uppdrag att teckna avtalet.
Sammanfattning
I genomförandet av den nya Geislerska parken har hela området/marken uppgått
i kommunal ägo som parkmark. I gällande detaljplan för området finns en byggrätt
i parken för att möjliggöra byggnation av en serveringsbyggnad. Munktelska huset
är numer privat och ägs av Robert Östman som kommer att bygga en serveringsbyggnad på byggrätten. I Munktelska huset planeras en restaurang och konferensanläggning.
Med anledning av detta har trafik- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadskontorets
markavdelning i samråd med Robert Östman upprättat ett arrende- och ett nyttjanderättsavtal för de båda byggnaderna. Arrendeavtalet löper på 10 år och behöver därmed
godkännas av kommunfullmäktige.
Beslutet är enligt trafik- och fritidsnämndens och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-01-16, § 11/tjänsteskrivelse
2013-12-19.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-03-18, § 38.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 88

Sammanträdesdatum

2014-04-01

Antagande av Cykelplan för Falu kommun
KS0469/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Cykelplan för Falu kommun, version mars 2014, antas.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut
1. Remissredogörelsen för Cykelplan för Falu kommun godkänns.
2. Utvecklingsutskottet får i uppdrag att besluta om ändringar i
cykelplanen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 18 september 2012, uppdrag
om att det skulle upprättas cykelplan för hela Falu kommun.
Stadsbyggnadsberedningen har fungerat som politisk vägledningsgrupp
under arbetet.
Efter information i kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav utskottet den
21 maj 2013 stadbyggnadskontoret i uppdrag att skicka ut Förslag till
Cykelplan för Falu kommun på remiss. Remissen genomfördes under hösten
2013. De yttranden som inkom har sammanställts och kommenterats i
Remissredogörelse – Cykelplan för Falu kommun daterad den 5 mars 2014.
De ändringar som föreslås i redogörelsen har förts in i Cykelplan för Falu
kommun, version mars 2014.
Med de tillägg som gjorts efter remissomgången beräknas nu kostnaden till
ungefär 132 Mkr vilket innebär ca 7,8 Mkr per år om planen genomföras
fram till och med år 2030.
Cykelplanen bör antas av kommunfullmäktige och ska därefter användas i
verksamhetsplaneringen och budgetarbetet.
Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och
utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret tjänsteskrivelse 2014-03-05.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-03-18, § 39.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.

Justerandes signaturer
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Kommunstyrelsen

§ 89

Sammanträdesdatum

2014-04-01

Beslut om platser för Resursjobb
KS0210/14

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Omvårdnadsnämnden, kommunstyrelsen samt trafik- och fritidsnämnden
ges i uppdrag att sammantaget ta fram 30 resursjobb.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut
1. Skolkontoret ges i uppdrag att tillsammans med omvårdnadsförvaltningen samt trafik- och fritidsförvaltningen sammantaget ta
fram 30 resursjobb.
2. 1,3 mkr av kommunstyrelsens framtidsmedel avsätts till finansiering
av resursjobben.
Sammanfattning
Samhället står inför stora framtida utmaningar. Vi står inför en
generationsväxling i kombination med att många människor står utanför
arbetslivet. Vi kommer att behöva all tillgänglig arbetsförmåga.
I Falun står ca 4000 personer helt utanför arbetslivet. De har sin försörjning
från antingen Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller Falu kommun.
Av dessa har ca 800 personer sin inkomst i form av försörjningsstöd från
Falu kommun. Falun har en förhållandevis hög andel
försörjningsstödsmottagare med arbetslöshet som skäl.
Det finns arbetsförmåga som inte nyttjas, hos personer i gruppen som står
utanför arbetslivet. Samtidigt är arbetsbelastningen hög för arbetstagare i
kommunens förvaltningar.
Arbetsmarknads- och integrationskontoret (AIK) föreslår att
omvårdnadsförvaltningen, skolförvaltningen samt trafik- och
fritidsförvaltningen sammantaget tar fram arbeten, som ska avlasta och
frigöra kompetens på arbetsplatsen, till 30 personer ur ovan nämnda grupp.
Anställningarna benämns resursjobb.
Beslutet är enligt allmänna utskottets förslag. Allmänna utskottet beslutade
för egen del under förutsättning av besluten i kommunfulläktige och
kommunstyrelsen att AIK ges uppdraget att svara för/ säkerställa
verkställandet och samordningen av besluten ovan samt att återredovisa
ärendet till allmänna utskottet inom 6 månader.
Beslutsunderlag
Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-03.

Justerandes signaturer
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Kommunstyrelsen
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Protokoll från allmänna utskottet 2014-03-19, § 43.
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Gehlin (FAP) och ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt allmänna
utskottets förslag.

Justerandes signaturer
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Kommunstyrelsen

§ 90

Sammanträdesdatum

2014-04-01

Svar på medborgarförslag: Prioritera igångsättning av
projektet "Cirkulationsplats Norra Järnvägsgatan i
Falun"
KS0145/14

Beslut
Medborgarförslaget är besvarat.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun, med hänvisning till den
objektlista som överlämnats till Region Dalarna som underlag för Länstransportplanen 2010-2021, kallad ”Cirkulationsplats Norra Järnvägsgatan i
Falun”, återupptar samtal med Trafikverket och påtalar en snar prioriterad
igångsättning av projektet.
Trafikverket jobbar tillsammans med Falu kommun och ett stort antal
medverkande aktörer med en åtgärdsvalsstudie i syfte att skapa ett
helhetstänk, kring utvecklingen av E16 genom Falun och del av väg 293,
utifrån trafiksäkerhet, tillgänglighet, framkomlighet, miljö och hälsa.
Åtgärdsvalsstudien som beräknas vara färdig under våren 2014, ska visa en
gemensam problembild och slutligen också gemensamma lösningar som en
eller flera aktörer medverkar till att genomföra.
Det går inte i dagsläget att säga att korsningen kommer att få högsta prioritet
bland de fysiska åtgärderna efter väg E16 genom Falun. Det som däremot
går att redovisa nu är att korsningen kommer att prioriteras högt bland de
fysiska åtgärderna då den redan tidigare varit med bland kommunens
anspråk på förbättringar.
Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-01-27.
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-26.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-03-18, § 40.
Delbeslut
Kommunstyrelsen beslutar att Lennart Eriksson, enligt begäran, får yttra sig
om sitt medborgarförslag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottet förslag.
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Förslagsställaren
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Anmäls till kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

2014-04-01

Finansrapport 2013-12-31
KS0234/14

Beslut
Informationen tas till protokollet.
Sammanfattning
Ekonomikontoret avlämnar rapport rörande medelsförvaltningen inom
kommunkoncernen per 2013-12-31.
Beslutet är enligt ekonomikontorets och allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-03-05.
Protokoll från allmänna utskottet 2014-03-19, § 41.

Sänds till
Ekonomikontoret

Justerandes signaturer
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§ 92

Sammanträdesdatum

2014-04-01

Fastställande av Internkontrollplan 2014 för
kommunstyrelseförvaltningen
KS0035/14

Beslut
Kommunstyrelsekontorens internkontrollplaner för år 2014 fastställs
och de utgör tillsammans kommunstyrelseförvaltningens plan för år
2014.
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningens kontor har sammanställt och skickat in sina
internkontrollplaner för 2014 i enlighet med beslutad modell och tidsplan.
Två nya planer har tillkommit från dels kommunikationskontoret och dels
kostenheten. Kontoren har genomfört risk- och väsentlighetsbedömning i
samband med att planerna tagits fram. Utöver granskningsområden och
kontrollmoment från den egna verksamheten innehåller planerna de
förvaltningsgemensamma granskningsområden som beslutats i
kommunstyrelsen i november 2013.
Beslutet är enligt ekonomikontorets och allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret tjänsteskrivelse 2014-01-15.
Protokoll från allmänna utskottet 2014-03-19, § 42.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen (samtliga kontor)

Justerandes signaturer
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Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2014-04-01

Avvikelsehantering och förbättringsarbete
KS0189/14

Beslut
1. Fortsätta införandet där kostnaden för i år finansieras med
500 000 kronor ur den centrala bufferten.
2. Finansiering för kommande två år (2015 och 2016) förs in i
budgetprocessen.
Sammanfattning
Under en tioårsperiod har olika projekt med syfte att införa systematisk
avvikelse- och incidenthantering drivits med olika resultat. Inget av dem har
dock lyckats nå sina respektive mål. I augusti 2008 beslutades i
kommunstyrelsens allmänna utskott att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att påbörja upphandling av ett
incidentrapporteringssystem. I februari 2013 startades ett nytt projekt,
beställt av kommundirektören, som nu har kommit så långt att det är dags
att planera införandefasen. Det här projektet delades upp i tre delprojekt för
att hålla nere antalet deltagare och för att enklare kunna fokusera på
uppgiften. Målet med delprojekt ett, som vi är mitt i nu, är införa
avvikelsehantering på omvårdnadsförvaltningen, socialförvaltningen och
skolförvaltningen. Dessa valdes ut eftersom de har lagkrav att han-tera
avvikelser. Delprojekt två innefattar arbetsmiljö, risker, tillbud och skador
samt resterande förvaltningar och kontors verksamheter. Delprojekt tre
innefattar bolagen samt att göra det möjligt för medborgare att rapportera in
brister till våra verksamheter.
Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens och allmänna utskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-06.
Protokoll från allmänna utskottet 2014-03-19, § 45.

Sänds till
Alla kommunens förvaltningar, kontor och bolag.

Justerandes signaturer
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§ 94

Sammanträdesdatum

2014-04-01

Utvecklingen av Årummet kring Faluån, slutrapport för
utredningsskedet för etappen Klabbron-Falubron
KS0481/13

Beslut
1. Slutrapporten, inklusive gestaltningsprogram, för projektet
Årummet, Klabbron-Falubron, 2014-03-18 godkänns som underlag
för fortsatt arbete med genomförandet av föreslagna åtgärder.
2. Igångsättningstillstånd beviljas för Årummet, år 2014 med
10 mkr.
3. Investeringen finansieras genom avsatta medel i trafik- och
fritidsnämndens investeringsbudget.
4. Stadsbyggnads- och näringslivskontoret ges i uppdrag att upprätta
förslag till Detaljplan för område vid Faluån, med beaktande av de
aspekter som framgår av stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse
daterad den 5 mars 2014.
5. Planarbetet ska bekostas av Falu kommun.
6. Planuppdraget innebär inte något slutligt ställningstagande i
sakfrågan.
7. Kultur- och ungdomsnämnden kommer att namnsätta parken
mellan kvarteret Dalpilen och Faluån.
8. Kommunfullmäktiges beslut från antagandet av kollektivtrafikplanen den 10 april 2003, "att fastställa att linje 701 ska trafikera
Östra Hamngatan", ska genomföras. Linjen ges sträckningen Östra
Hamngatan-Stigaregatan-Engelbrektsgatan genom området.
9. Årummetprojektet utvidgas med trappan vid Dalarnas museum och
cykelparkering vid Gruvgatan samt Östra Hamngatan (från
Falugatan till biografen).
Reservation
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Catharina Hjortzberg-Nordlund
(M), Håkan Hammar (M), Göran Forsén (M), Sten H Larsson (-) och Svante
Parsjö Tegnér (FP) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen godkände den 27 augusti 2013, en preliminär projektplan
för projekt Årummet, Klabbron-Falubron, utredningsskedet. Syftet med
projektet är att göra Årummet Klabbron-Falubron attraktivare och till en
mer levande del av Faluns centrum. Det sker genom att utreda vilka
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-04-01

förutsättningar som finns för nya aktiviteter och etableringar och en mer
tilltalande gestaltning av området.
Projektet har genomfört en medborgardialog/idéinsamling. Samråd har skett
med kommunala nämnder, fastighetsägare, handlare m fl. berörda. Utifrån
detta har ett gestaltningsprogram och en kostnadssammanställning tagits
fram. Av detta följer vilka åtgärder som bör utföras.
Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och utvecklingsutskottets förslag undantaget punkt 2 där igångsättningstillstånd även
föreslås för åren 2015 och 2016.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-05.
Slutrapport Årummet 2014-03-18.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-03-18, § 42.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Rosén (M), Sten H Larsson (-) och Svante Parsjö Tegnér (FP):
Arbeta fram ett nytt förslag som ryms inom 5 mkr.
Ordförande Jonny Gahnshag (S) och Krister Johansson (S):
Igångsättningstillstånd beviljas för 2014 med 10 mkr.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt sitt eget m.fl. förslag.
Omröstning begärs.
Ja-röst för Jonny Gahnshags m.fl. förslag.
Nej-röst för Mikael Roséns m.fl. förslag.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för Jonny Gahnshags förslag och 7 nej-röster för Mikael
Roséns förslag beslutar kommunstyrelsen enligt Jonny Gahnshags förslag.
Ja: Jonny Gahnshag (S), Susanne Norberg (S), Krister Johansson (S),
Margareta Källgren (S), Britt Källström (S), Richard Holmqvist (MP),
Linnea Risinger (MP) och Patrik Andersson (V).
Nej: Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Catharina HjortzbergNordlund (M), Håkan Hammar (M), Göran Forsén (M), Sten H Larsson (-)
och Svante Parsjö Tegnér (FP).
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Trafik- och fritidsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 95

Sammanträdesdatum

2014-04-01

Resecentrum - Södra centrum: Vasaparkens utformning
KS0169/12

Beslut
Den föreslagna gestaltningen av Vasaparken godkänns inte.
Sammanfattning
Genomförandet av projektet Resecentrum, en omfattande ombyggnad av
Södra centrum, innebär att dagens sträckning av Korsnäs-vägen flyttas till
ett nytt läge närmare banvallen. På Korsnäsvägens nuvarande plats är
avsikten att anlägga en park, Vasaparken. Parken finns med dels i den
fördjupade översiktsplanen för Södra centrum och dels i detaljplan för
Knutpunkten.
Anläggningskostnaderna för parken finns med i underlaget för investeringsbudgeten för 2014 och flerårsplanen för 2015– 2016.
Den 5 mars 2013 beviljade kommunstyrelsen trafik- och fritidsnämnden
igångsättningstillstånd för investeringsprojektet Resecentrum. Vidare
beslutades att Vasaparkens slutliga utformning ska godkännas av
kommunstyrelsen innan anläggandet av parken påbörjas.
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets och trafik- och fritidsförvaltningens förslag till utvecklingsutskottet var att den redovisade gestaltningen
av Vasaparken skulle godkännas.
Utvecklingsutskottet behandlade ärenden den 18 mars 2014 och beslutade
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Ärendet har därefter den 20 mars 2014 behandlats i kommunens styrgrupp
för resecentrumprojektet. Styrgruppen föreslår att upphandling för etapp 3
utformas med Vasaparken som en option och att när anbud inkommit kan
investeringsnivån anpassas utifrån värdet av optionen. Prisnivån blir känd
när anbud inkommit.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets och trafik-och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2014-03-04 med komplettering 2014-03-24.
Förslag till beslut på sammanträdet
Patrik Andersson (V), Mikael Rosén (M) och ordförande Jonny Gahnshag
(S): Enligt beslutet.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sänds till
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret
Trafik- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Sammanträdesdatum

2014-04-01
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 96

Sammanträdesdatum

2014-04-01

Yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen i mål nr 702113 angående upphandlingsskadeavgift
KS0526/11

Beslut
Kommunstyrelsen
4.

Skriv huvudsatser. Om det bara är en beslutsmening kan du ta bort
siffran (klicka på listikonen).

Plats för reservation/protokollsanteckning. Om ej, Delete
Sammanfattning
Kopieras in från tjänsteskrivelsen. Avsluta med förvaltningens förslag till
beslut. Om detta är lika med det beslut som fattades så räcker det med
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.
Beslutsunderlag
Ange de handlingar som hör till ärendet.
Förslag till beslut på sammanträdet

Beslutsgång

Sänds till

Justerandes signaturer

36 (52)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 97

Sammanträdesdatum

2014-04-01

Svar på förfrågan från Länsstyrelsen gällande
verksamhetsområde i Kavelmora, Stråtenbo och
Smedsbo i Falu kommun
KS0385/13

Beslut
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret tjänsteskrivelse,
daterad den 3 mars 2014, överlämnas till Länsstyrelsen som
Falu kommuns svar.
Sammanfattning
Länsstyrelsen är den tillsynsmyndighet som bevakar att kommunen fullgör
sin skyldighet att tillgodose behovet av vattentjänster. En fastighetsägare i
Smedsbo begär att Länsstyrelsen utreder kommunens ansvar för att tillhandahålla VA tjänster i området, enligt § 6 i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV).
I en skrivelse inkommen den 14 februari 2014 ger länsstyrelsen Falu kommun
möjlighet att yttra sig över begäran.
Enligt LAV § 6 ska kommunen tillgodose behoven av allmänna vattentjänster om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller
miljön.
Falu kommun menar att det för Kavelmora, Stråtenbo och Smedsbo inte
finns något behov av allmänna vattentjänster.
Den 13 februari 2014 antog kommunfullmäktige VA-plan för Falu kommun.
I VA-planen finns en VA-utbyggnadsplan som baseras på ett omfattande
utrednings och prioriteringsarbete. VA-utbyggnadsplanen listar områden där
vatten och avlopp behöver lösas i ett större sammanhang. Området Kavelmora, Stråtenbo och Smedsbo finns inte med i VA-utbyggnadsplanen,
eftersom området inte bedöms ha behov av att lösas i ett större samanhang.
Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-02.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-03-18, § 41.

Sänds till
Länsstyrelsen
Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret
Miljönämnden
Falu Energi & Vatten AB

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 98

Sammanträdesdatum

2014-04-01

Godkännande av projektplan för revidering av
Folkhälsoprogrammet
KS0244/14

Beslut
Projektplan för revidering av Folkhälsoprogrammet godkänns med
justering att demokratirådet och demokrativägledare läggs till under
organisation och bemanning i projektplanen.
Sammanfattning
I Falun arbetar vi på många olika sätt för att klara av en social, ekonomisk
och miljömässig hållbar utveckling. De tre dimensionerna är lika
betydelsefulla och ömsesidigt beroende av varandra. En god folkhälsa i
Falun innebär att vår befolknings hälsotillstånd inte bara är så bra som
möjlig utan också jämlikt fördelad. Strävan efter en jämlik folkhälsa är en
viktig utgångspunkt vid framtagandet av ett nytt program. I rapporten
”Closing the gap” (WHO, Marmotkommissionen 2008) lyfts sex områden
fram som viktiga för att minska skillnader i hälsa. Dessa är barns tidiga
utveckling, utbildning, arbetsförhållanden, minsta inkomst för hälsosamt liv,
hållbar miljö och att förebygga genom att titta på sociala faktorer.
Det nuvarande programmet har haft en förlängd giltighetstid till och med
2012. Under 2012 genomfördes en nulägesbeskrivning och uppföljning av
de mål som finns i programmet. Nästa steg är att genomföra en revideringsprocess som inleds med en djupare analys av folkhälsoläget hos faluborna.
Därefter genomförs processer, med interna och externa aktörer involverade,
för att ta fram strategiska mål i samklang med Faluns vision ”Ett större
Falun” och dess sex perspektiv.
Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens förlag exklusivt föreslagna
justeringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-11 och projektplan.
och med
Förslag till beslut på sammanträdet
Linnea Risinger (MP): Under organisation och bemanning i projektplanen
ska demokratorådet och demokrativägledaren läggas till.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sänds till
Folkhälsorådet
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes signaturer

Sammanträdesdatum
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 99

Sammanträdesdatum

2014-04-01

Svar på remiss från Skolinspektionen: Ansökan från
Hagströmska Gymnasiet AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Falu
kommun dnr 32–2014:1056
KS0195/14

Beslut
Hagströmska Gymnasiet AB:s ansökan, dnr 32-2014:1056, om utökning
av redan befintliga program med fler inriktningar och starta nya
program tillstyrks inte mot bakgrund av den konsekvensbeskrivning som
finns i skolkontorets tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2014.
Protokollsanteckning
Svante Parsjö Tegnér (FP) deltar inte i handläggningen av detta ärende.
Sammanfattning
Hagströmska Gymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om att utöka
redan befintliga program med fler inriktningar, samt dessutom starta nya
program.Falu kommun erbjuder samtliga de sökta programmen och
skolkontorets bedömning är därför att en etablering av sökta program
kommer att få betydande negativa konsekvenser för Falu kommun. I Falu
kommun finns förutom den kommunala gymnasieskolan även 6 fristående
gymnasieskolor. Alla de sökta programmen och inriktningarna finns redan
idag på en eller flera av gymnasieskolorna i kommunen.
Beslutet är enligt skolkontorets och barn- och utbildningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Remiss från Skolinspektionen 2014-02-18 Ansökan från Hagströmska
Gymnasiet AB dnr 32–2014:1056.
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2014-03-05.
Protokoll från kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 2014-03-17,
§ 48.

Sänds till
Skolinspektionen
Skolkontoret

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 100

Sammanträdesdatum

2014-04-01

Svar på remiss från Skolinspektionen: Ansökan från
SUH Innovation AB om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasiesärskola i Bollnäs kommun
dnr 32-2014:327
KS0196/14

Beslut
SUH Innovation AB:s ansökan, dnr 32–2014:327, om att få starta en
fristående gymnasiesärskola i Bollnäs kommun tillstyrks inte mot
bakgrund av den konsekvensbeskrivning som finns skolkontorets
tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2014.
Protokollsanteckning
Svante Parsjö Tegnér (FP) deltar inte i handläggningen av detta ärende.
Sammanfattning
SUH Innovation AB har hos Skolinspektionen ansökt om att få starta en
fristående gymnasiesärskola i Bollnäs kommun.
Skolkontorets bedömning är att den kommunala gymnasiesärskolan inom
Falu Gymnasium snart kan lägga ner verksamheten om friskolan i Bollnäs
får starta sin planerade verksamhet. Eleverna räcker inte till för att fler
aktörer ska kunna driva gymnasiesärskolans nationella program. Grupperna
är redan idag små och det är svårt att få ekonomisk bäring på verksamheten.
Beslutet är enligt skolkontorets och barn- och utbildningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Remiss från Skolinspektionen 2014-02-12 Ansökan från SUH Innovation
AB, dnr 32-2014:327.
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2014-03-05.
Protokoll från kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 2014-03-17,
§ 47.

Sänds till
Skolinspektionen
Skolkontoret

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 101

Sammanträdesdatum

2014-04-01

Svar på remiss från Skolinspektionen: Ansökan från
Hagströmska Gymnasiet AB (tidigare YA Utbildning AB)
om godkännande som huvudman för nationellt godkänd
idrottsutbildning vid Hagströmska gymnasiet i Falu
kommun dnr 32–2014:782
KS0197/14

Beslut
Hagströmska Gymnasiet AB:s ansökan om att få förlänga nuvarande
utbildning NIU, backhoppning, tillstyrks.
Protokollsanteckning
Svante Parsjö Tegnér (FP) deltar inte i handläggningen av detta ärende.
Sammanfattning
Hagströmska Gymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning. Ansökan
avser en förlängning av befintlig utbildning NIU backhoppning.
Trots att antalet utbildningsplatser i kommunen kraftigt överstiger antalet
ungdomar i gymnasieåldern, görs bedömningen att inga negativa konsekvenser uppkommer för kommunen då utbildningen redan idag ingår i programutbudet. Skolförvaltningens bedömning är därför att ett godkännande av
utbildningen inte får några större ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Beslutet är enligt skolkontorets och barn- och utbildningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Remiss från Skolinspektionen 2014-02-18 Ansökan från Hagströmska
Gymnasiet AB, dnr 32–2014:782.
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2014-03-19.
Protokoll från kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 2014-03-24,
§ 58.

Sänds till
Skolinspektionen
Skolkontoret

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 102

Sammanträdesdatum

2014-04-01

Svar på remiss från Skolinspektionen: Ansökan från
Hagströmska Gymnasiet AB (tidigare YA Utbildning AB)
om godkännande som huvudman för nationellt godkänd
idrottsutbildning vid Hagströmska gymnasiet i Falu
kommun dnr 32-2014:780
KS0198/14

Beslut
Hagströmska Gymnasiet AB:s ansökan om att få förlänga nuvarande
utbildning NIU, längdskidor, tillstyrks.
Protokollsanteckning
Svante Parsjö Tegnér (FP) deltar inte i handläggningen av detta ärende.
Sammanfattning
Hagströmska Gymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning. Ansökan
avser en förlängning av befintlig utbildning NIU, längdskidor.
Trots att antalet utbildningsplatser i kommunen kraftigt överstiger antalet
ungdomar i gymnasieåldern, görs bedömningen att inga negativa konsekvenser uppkommer för kommunen då utbildningen redan idag ingår i programutbudet. Skolförvaltningens bedömning är därför att ett godkännande
av utbildningen inte får några större ekonomiska konsekvenser för
kommunen.
Beslutet är enligt skolkontorets och barn- och utbildningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Remiss från Skolinspektionen 2014-02-18 Ansökan från Hagströmska
Gymnasiet AB, dnr 32–2014:780.
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2014-03-19.
Protokoll från kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 2014-03-24,
§ 59.

Sänds till
Skolstyrelsen
Skolkontoret

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 103

Sammanträdesdatum

2014-04-01

Svar på remiss från Skolinspektionen: Ansökan från
Hagströmska Gymnasiet AB (tidigare YA Utbildning AB)
om godkännande som huvudman för nationellt godkänd
idrottsutbildning vid Hagströmska gymnasiet i Falu
kommun dnr 32-2014:742
KS0199/14

Beslut
Hagströmska Gymnasiet AB:s ansökan om att få förlänga nuvarande
utbildning NIU, triathlon, tillstyrks.
Protokollsanteckning
Svante Parsjö Tegnér (FP) deltar inte i handläggningen av detta ärende.
Sammanfattning
Hagströmska Gymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning. Ansökan
avser en förlängning av befintlig utbildning NIU, triathlon.
Trots att antalet utbildningsplatser i kommunen kraftigt överstiger antalet
ungdomar i gymnasieåldern, görs bedömningen att inga negativa konsekvenser uppkommer för kommunen då utbildningen redan idag ingår i programutbudet. Skolförvaltningens bedömning är därför att ett godkännande av
utbildningen inte får några större ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Beslutet är enligt skolkontorets och barn- och utbildningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Remiss från Skolinspektionen 2014-02-18 Ansökan från Hagströmska
Gymnasiet AB, dnr 32–2014:742.
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2014-03-19.
Protokoll från kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 2014-03-24,
§ 60.

Sänds till
Skolinspektionen
Skolkontoret

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 104

Sammanträdesdatum

2014-04-01

Svar på remiss från Skolinspektionen: Ansökan från
Hagströmska Gymnasiet AB (tidigare YA Utbildning AB)
om godkännande som huvudman för nationellt godkänd
idrottsutbildning vid Hagströmska gymnasiet i Falu
kommun dnr 32–2014:717
KS0200/14

Beslut
Hagströmska Gymnasiet AB:s ansökan om att få förlänga nuvarande
utbildning NIU, fotboll, tillstyrks.
Protokollsanteckning
Svante Parsjö Tegnér (FP) deltar inte i handläggningen av detta ärende.
Sammanfattning
Hagströmska Gymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning. Ansökan
avser NIU, fotboll.
Falu gymnasium erbjuder idag fotboll som lokal idrottsutbildning, LIU. En
etablering av NIU fotboll vid Hagströmska gymnasiet kan därmed negativt
påverka antalet sökande till Falu gymnasium. Då antalet platser är begränsade till 8 görs bedömningen att de ekonomiska konsekvenserna inte är omfattande. Mot bakgrund av att Dalarnas fotbollsförbund har tillstyrkt
Hagströmska gymnasiets ansökan och tilldelat skolan 8 NIU-platser anser
skolförvaltningen att ansökan bör tillstyrkas.
Beslutet är enligt skolkontorets och barn- och utbildningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Remiss från Skolinspektionen 2014-02-18 Ansökan från Hagströmska
Gymnasiet AB, dnr 32–2014:717.
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2014-03-19.
Protokoll från kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 2014-03-24,
§ 61.

Sänds till
Skolinspektionen
Skolkontoret

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 105

Sammanträdesdatum

2014-04-01

Svar på remiss från Skolinspektionen: Ansökan från
Hagströmska Gymnasiet AB (tidigare YA Utbildning AB)
om godkännande som huvudman för nationellt godkänd
idrottsutbildning vid Hagströmska gymnasiet i Falu
kommun dnr 32–2014:712
KS0201/14

Beslut
Hagströmska Gymnasiet AB:s ansökan om att få förlänga nuvarande
utbildning NIU, cykel, tillstyrks.
Protokollsanteckning
Svante Parsjö Tegnér (FP) deltar inte i handläggningen av detta ärende.
Sammanfattning
Hagströmska Gymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning. Ansökan
avser en förlängning av befintlig utbildning NIU, cykel.
Trots att antalet utbildningsplatser i kommunen kraftigt överstiger antalet
ungdomar i gymnasieåldern, görs bedömningen att inga negativa konsekvenser uppkommer för kommunen då utbildningen redan idag ingår i programutbudet. Skolförvaltningens bedömning är därför att ett godkännande
av utbildningen inte får några större ekonomiska konsekvenser för
kommunen.
Beslutet är enligt skolkontorets och barn- och utbildningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Remiss från Skolinspektionen 2014-02-18 Ansökan från Hagströmska
Gymnasiet AB, dnr 32–2014:712.
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2014-03-19.
Protokoll från kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 2014-03-24,
§ 62.

Sänds till
Skolinspektionen
Skolkontoret

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 106

Sammanträdesdatum

2014-04-01

Svar på remiss från Skolinspektionen: Ansökan från
Internationella Engelska Skolan AB om godkännande
som huvudman för fristående fritidshem, förskoleklass
och grundskola i Falu kommun dnr 31–2014:917
KS0202/14

Beslut
Då en etablering av Internationella Engelska skolan AB inte tillför något
pedagogiskt, utöver det som vi i de kommunala grundskolorna redan
erbjuder, samt det faktum att en nyetablering skulle medföra behov av
nedläggning av kommunala skolor, avstyrker vi ansökan.
Protokollsanteckning
Svante Parsjö Tegnér (FP) deltar inte i handläggningen av detta ärende.
Reservation
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Catharina Hjortzberg-Nordlund
(M), Håkan Hammar (M), Göran Forsén (M) och Maria Gehlin (FAP)
reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Internationella Engelska skolan AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem
fr.o.m. läsåret 2015/16.
Kommunstyrelsen har den 2 april 2013 avstyrkt Engelska skolans tidigare
ansökan om etablering i Falun från läsåret 2014/15. De konsekvenser
skolkontoret ser vid nyetablering är större segregation och nedläggning av
kommunala skolor.
Beslutet är enligt skolkontorets och barn- och utbildningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2014-02-28.
Remiss från Skolinspektionen 2014-02-18 Ansökan från Internationella
Engelska skolan AB, dnr 31–2014:917.
Protokoll från kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 2014-03-17,
§ 44.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt barn- och utbildningsutskotts
förslag.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-04-01

Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M) och Maria Gehlin (FAP):
Ansökan tillstyrks.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt barn- och utbildningsutskotts förslag.
Omröstning begärs.
Ja-röst för Jonny Gahnshags förslag.
Nej-röst för Mikael Roséns m fl förslag.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för Jonny Gahnshags förslag och 6 nej-röster för Mikael
Roséns förslag beslutar kommunstyrelsen enligt Jonny Gahnshags förslag.
Ja: Jonny Gahnshag (S), Susanne Norberg (S), Krister Johansson (S),
Margareta Källgren (S), Britt Källström (S), Richard Holmqvist (MP),
Linnea Risinger (MP) och Patrik Andersson (V).
Nej: Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Catharina HjortzbergNordlund (M), Håkan Hammar (M), Göran Forsén (M) och Maria Gehlin
(FAP).

Sänds till
Skolinspektionen
Skolkontoret

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 107

Sammanträdesdatum

2014-04-01

Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet,
Miljörådet, Falun Borlänge regionen AB, Region
Dalarna, Samverkansberedningen mellan Falu kommun
och Landstinget Dalarna, Skid-VM 2015 i Falun AB,
Lugnet i Falun AB och Upphandlingsnämnden
KS0028/14

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, Lugnet
i Falun AB och Upphandlingsnämnden.
Beslutsunderlag
Protokoll från Lugnet i Falun AB 2014-01-29, 2014-02-05, 2014-03-12.
Gemensamma nämnden för Upphandlingssamverkan 2014-02-17, 2014-0217, § 2.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 108

Sammanträdesdatum

2014-04-01

Anmälningsärenden
KS0079/14

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

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 109

Sammanträdesdatum

2014-04-01

Delegationsärenden
KS0080/14

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

Justerandes signaturer
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