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Svar på medborgarförslag En mjuk löparbana runt
Tisken, bredvid den befintligt asfalterade gångvägen
KS0565/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Medborgarförslaget avslås eftersom ett genomförande innebär dels
mycket stora kostnader och dels blir det en allvarlig kvalitetsförsämring
för befintlig gång- och cykelväg.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att det bredvid den asfalterade gångbanan
runt Tisken görs en löparbana som har ett mjukt underlag.
Medborgarförslaget har behandlats av trafik- och fritidsnämnden och
utvecklingsutskottet och deras förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2012-09-26.
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-12-12, § 158/tjänsteskrivelse
2012-11-28.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-01-15, § 1.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till utvecklingsutskottets förslag.
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Svar på medborgarförslag: Alternativa driftsformer av
kommunala friskolor
KS0259/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Medborgarförslaget bifalls i den del det motsvaras av intraprenadlösningar
och ökade möjligheter för personalinitiativ. I övrigt är medborgarförslaget
besvarat.
Reservation
Kicki Stoor (V) reserverar sig mot beslutet i enlighet med till paragrafen
bilagd motivering.
Sammanfattning
I medborgarförslaget föreslås att alternativa driftsformer för grund- och
gymnasieskolan ska utredas, samt att de personalgrupper som vill bidra till
alternativa driftsformer stöttas. Som skäl för förslaget anges ökad
direktdemokrati, delaktighet och insyn i skolans kärnverksamhet, effektivare
styrning av skolpengen och ökad flexibilitet.
Skolnämndens förslag är att avslå vidare utredning av alternativa
driftsformer för grund- och gymnasieskolor samt att avslå förslaget att stötta
personalgrupper som vill bidra till driftsformen ”kommunal friskola”.
Ekonomikontoret föreslår att medborgarförslaget avslås.
Allmänna utskottets förslag är att avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2012-03-05.
Protokoll från skolnämnden 2012-09-26, § 166/tjänsteskrivelse 2012-08-30.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontorets) tjänsteskrivelse 2013-0103.
Protokoll från allmänna utskottet 2013-01-16, § 1.
Beslut om ajournering
Kommunstyrelsen beslutar att ajournera sammanträdet mellan kl. 13:5514:00 varefter överläggningarna fortsätter.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S), Linnea Risinger (MP) och Christina
Haggren (M): Bifall till medborgarförslaget i den del det motsvaras av
intraprenadlösningar och ökade möjligheter för personalinitiativ. I övrigt är
medborgarförslaget besvarat.
Kicki Stoor (V): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget m.fl. förslag.
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Svar på medborgarförslag: Elrullstolar på kommunens
äldreboenden
KS0566/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Medborgarförslaget är besvarat. Varje enhet ser över behovet av
elrullstol eller elcykel och bedömer om det finns behov. Kostnaden för
eventuell elrullstol hamnar på enheten.
Sammanfattning
I medborgarförslaget föreslås att elrullstolar köps in till varje enhet för att
underlätta för personal och anhöriga. Omvårdnadsnämnden föreslår att varje
enhet ser över behovet av elrullstol eller elcykel och bedömer om det finns
behov. Kostnaden för eventuell elrullstol hamnar på enheten.
Omvårdnadsnämndens och allmänna utskottets förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2012-09-22.
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2012-11-28, § 160/tjänsteskrivelse
2012-11-12.
Protokoll från allmänna utskottet 2013-01-16, § 2.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Rosén (M): Bifall till allmänna utskottets förslag.
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Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD):
Placerade barns skolresultat
KS0375/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Motionen bifalls. Skolnämnden och socialnämnden får i uppdrag att
tillsammans införa en modell för att kunna följa upp placerade barns
skolresultat.
2. Resultatet av utredningen ska återrapporteras till skolnämnden.
Sammanfattning
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att en uppföljande undersökning
görs över hur skolgången fungerar för de barn som Falu kommun placerat
inom och utanför kommunen.
De allra första öppna jämförelserna om placerade barns skolgång som
socialstyrelsen tagit fram med hjälp av skolverket visar att skolresultaten för
barn som är i samhällets vård är oacceptabelt låga och varierar kraftigt
mellan landets kommuner.
Socialnämnden föreslår att motionen bifalls delvis då socialförvaltningen
regelbundet följer upp de placerade barnens situation och där ingår
skolsituationen. Socialnämnden föreslår att förutsättningarna undersöks för
att införa en modell för uppföljning som samtidigt kan bidra till förbättring
av placerade barns skolresultat.
Skolnämnden föreslår att motionen bifalls.
Allmänna utskottets förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Motion 2012-02-07.
Protokoll från socialnämnden 2012-08-29, § 169/tjänsteskrivelse 2012-0829.
Protokoll från skolnämnden 2012-10-24, § 177/tjänsteskrivelse 2012-09-17.
Protokoll från allmänna utskottet 2013-01-16, § 3.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Rosén (M): Bifall till allmänna utskottets förslag.
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Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD):
Barnomsorg kvällar, helger samt nätter
KS0552/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås med motiveringen att behovet av införande av omsorg på
obekväm arbetstid, inte behöver utredas eftersom vi idag redan har en väl
fungerande verksamhet, där kostnaderna för en placering ryms inom
reglerna för maxtaxan, samt att vi har ett väl fungerande kösystem och
därigenom en god bild av behovet.
Sammanfattning
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att kommunstyrelsen får i uppdrag
att utreda behovet av införandet av barnomsorg även på obekväm arbetstid,
innebärande kvällar, helger samt nätter. Reglerna vid ansökningarna ska
vara tydliga och kostnaderna för omsorg vid obekväm arbetstid ska rymmas
inom reglerna för maxtaxan.
Beslutet är enligt skolnämndens förslag.
Allmänna utskottets förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Protokoll från skolnämnden 2012-12-12, § 215/tjänsteskrivelse 2012-11-14.
Protokoll från allmänna utskottet, § 4.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.
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Svar på motion från Ove Raskopp (--) anordnande av en
lokal Internationell mansdag
KS0294/11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås med hänvisning till det pågående jämställdhetsarbetet
”På lika villkor” som syftar till att stärka förutsättningarna för båda könen
i ett långsiktigt perspektiv.
Sammanfattning
Ove Raskopp föreslår i en motion att Falu kommun stimulerar olika
organisationer till att utveckla en internationell mansdag, lokalt ägnad åt att
manifestera mannens historiska och moderna betydelse.
Beslutet är enligt Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliets) förslag.
Allmänna utskottets förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Motion 2011-03-30.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-12-20.
Protokoll från allmänna utskottet 2013-01-16, § 5.
Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Johansson (S) och Linnea Risinger (MP): Bifall till allmänna
utskottets förslag.
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Försäljning av del av fastigheterna Främby 1:24 och
1:29 i Falu kommun
KS0888/06

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Försäljning av del av Falun Främby 1:24 och 1:29 till Falu
Vildvattenpark AB godkänns i enlighet med upprättat och av bolaget
undertecknat markanvisningsavtal.
Sammanfattning
Falu Vildvattenpark AB har anmält intresse för att genomföra och anlägga
en konstgjord fors för diverse vattenaktiviteter, servicebyggnader till denna
liksom parkeringar på ett område av fastigheterna Främby 1:24 och 1:29.
Avsikten är att anläggningen ska vara tillgänglig för alla och ett tillskott för
turism, rekreation och idrott.
Kommunstyrelsen beslutade den 1 september 2009 att godkänna
optionsavtal för Falu Vildvattenpark avseende del av Främby 1:24.
Optionsavtalet har därefter förlängts i två omgångar.
Kommunstyrelsen beslutade den 30 augusti 2011 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av Främby 1:24.
Byggnadsnämnden har den 21 juni 2012 godkänt detaljplan för Vildvattenpark på del av Främby 1:24 för antagande.
Arbetet med detaljplan har genomförts och är på väg mot antagande. Mot
bakgrund av det har upprättas ett markanvisningsavtal mellan kommunen
och Falu Vildvattenpark AB.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt
beslutet.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2012-12-18.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-01-15, § 2.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Rosén (M), Susanne Norberg (S) och Christina Haggren (M): Bifall
till utvecklingsutskottets förslag.
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Antagande av detaljplan för vildvattenpark på del av
Främby 1:24
KS0488/11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Detaljplan för Vildvattenpark på del av Främby 1:24 antas.
Sammanfattning
Ett förslag till ny detaljplan för Vildvattenpark på del av Främby 1:24 har
upprättats. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att bygga
en Vildvattenpark i området söder om Främby Hallar.
Kommunstyrelsen har vid två beslut om optionsavtal och planuppdrag tagit
ställning för att erbjuda denna fastighet till Falu Vildvattenpark AB.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 13 mars 2012 att gå
vidare med detaljplanering av området, trots att naturvärden konstaterats i
området under planarbetet.
Byggnadsnämnden beslutade den 21 juni 2012 att godkännna detaljplanen
för antagande.
Beslutet är enligt Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret)
förslag.
Utvecklingsutskottets förslag är att anta detaljplan för Vildvattenpark på del
av Främby 1:24.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2012-08-13.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-01-15, § 3.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till utvecklingsutskottets förslag.
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Godkännande av exploateringsavtal för bostäder vid
Stenbocks väg
KS0760/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Exploateringsavtal med Kopparstaden AB avseende bostäder vid
Stenbocks väg godkänns.
Sammanfattning
Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för bostäder vid Stenbocks väg
och ett förslag till genomförandeavtal med Kopparstaden AB som bl.a. reglerar
anläggningsarbeten har upprättats.
Förslag till detaljplan godkändes för antagande av byggnadsnämnden
den 13 december 2012.
Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret)
förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2012-01-08.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-01-15, § 4.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till utvecklingsutskottets förslag.
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Antagande av detaljplan för bostäder vid Stenbocks väg
(Falun 8:29)
KS0489/11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Detaljplan för bostäder vid Stenbocks väg (Falun 8:29) antas.
Sammanfattning
Ett förslag till ny detaljplan för bostäder vid Stenbocks väg (Falun 8:29) har
upprättats. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för Kopparstaden
att bygga upp till 135 bostäder med bostadslägenheter för småhushåll söder
om Dalregementets kasernbyggnader.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade om positivt planbesked
den 17 januari 2012.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott lämnade den 18 september 2012
förslag till detaljplan för bostäder vid Stenbocks väg (Falun 8:29) utan
erinran.
Byggnadsnämnden beslutade den 13 december 2012 att godkänna
detaljplanen för antagande.
Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret)
förslag.
Utvecklingsutskottets förslag är att anta detaljplan för bostäder vid
Stenbocks väg (Falun 8:29).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontorets) tjänsteskrivelse
2012-12-20.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-01-15, § 5.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till utvecklingsutskottets förslag.
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Godkännande av verksamhetsberättelse och
årsredovisning samt beviljande av ansvarsfrihet för
Linderdahlska Stiftelsen 2011
KS0682/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

Linderdahlska Stiftelsens årsredovisning och
verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011
godkänns.

2.

Revisionsberättelsen avseende 2011 läggs till protokollet.

3.

Styrelsen för Linderdahlska Stiftelsen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011.

Sammanfattning
Styrelsen för Linderdahlska Stiftelsen lämnar årligen in sin
verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse till Falu
kommun. Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) har gjort en
genomgång av redovisningen.
Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag.
Utvecklingsutskottets förslag är i enlighet med beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-1221.
Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för
Linderdahlska Stiftelsen år 2011.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-01-15, § 6.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till utvecklingsutskottets förslag.
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Nyttjanderättsavtal avseende gatubelysning i Falu
kommun
KS0749/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Trafik och fritidsnämnden får i uppdrag att teckna ett tioårigt
nyttjanderättsavtal avseende gatubelysningen i Falu kommun med Falu
Energi och Vatten AB samt Falu Elnät AB.
Sammanfattning
Inom kommunen finns idag ca 15.500 ljuspunkter uppdelat på 9.500 i
tätorten och 6.000 på landsbygden. I tätorten ägs gatubelysningen till 100%
av kommunen. På landsbygden äger kommunen det mesta men inte allt. På
många ställen är ägandet oklart. Falu Elnät AB sköter sedan tidigare
gatubelysningen på landsbygden och extern entreprenör har skött
gatubelysningen inom tätorten sedan år 2001 t o m 19 oktober 2012.
Trafik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att trafik- och
fritidsnämnden ska få i uppdrag att teckna nyttjanderättsavtal med Falu
Energi och Vatten AB samt Falu Elnät AB avseende gatubelysningen i Falu
kommun.
Kommunfullmäktige har i ”Budget 2013 och ekonomisk plan för 2014 och
2015 justerat trafik- och fritidsnämndens budgetram med hänvisning till
kostnadsbesparingar i kopplade till effektiviseringar av drift och underhåll
av kommunal belysning. En effektivisering som uppskattas till 1 mnkr under
förutsättning att energipriset inte ökar.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) ställer sig bakom trafikoch fritidsnämndens förslag och föreslår att ett tioårigt nyttjanderättsavtal
tecknas.
Allmänna utskottets förslag är i enlighet med beslutet.
Beslutsunderlag
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-12-12 § 160/tjänsteskrivelse
2012-11-27.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-01-07.
Protokoll från allmänna utskottet 2013-01-16, § 6.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-01-29

§ 13
Begäran om tilläggsanslag för 2013 för öppnande av
platser på Källegården
KS0094/13

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

4 800 000 kr tillskjuts omvårdnadsnämnden för år 2013 för
öppnandet av tillfälligt boende på Källegården då det ökade behovet
inte har varit möjligt att inarbeta i budget 2013.

2.

Finansieringen av det tillfälliga boendet skall ske genom ramväxling
från Beslutsorgan, central buffert.

Sammanfattning
Behovet av vård och omsorgsboende har varit högt under 2012.
Omvårdnadsförvaltningen har hittills lyckats lösa det inom sektionen vård
och omsorgsboende med ökning av platser inom redan befintliga boenden.
Det var också den plan förvaltningen hade inför 2013 års prognostiserade
behov. Men det visar sig att behovet är större än väntat och kan inte längre
tillgodoses i den takt som är önskvärt. Det är många personer som har beslut
om vård och omsorgsboende som befinner sig på våra korttidsplatser och en
del väntar i hemmet med hemtjänst.
På Källegården finns en enhet, Heden, som sedan en tid står tom. Här kan
omvårdnadsförvaltningen öppna åtta platser. Alla platser blir tillfälliga
eftersom behovet troligen inte kommer att finnas kvar när det nya vård och
omsorgsboende är klart att tas i bruk. Det nya boendet ska enligt planerna
vara klart december 2013.
Omvårdnadsnämnden beslutade den 19 december 2012 att söka befogenhet
att öppna enheten Heden på Källegården samt begära tilläggsanslag 2013
motsvarande 5 miljoner kronor.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutet
ovan.
Beslutsunderlag
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2012-12-19, § 180/ förvaltningens
tjänsteskrivelse 2012-12-04.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2013-0121.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Rosén (M): Bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes signaturer

17 (36)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 14

Sammanträdesdatum

2013-01-29

Begäran av extra driftram fastighetsförvärv i
Hälsingberg
KS0640/12

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Trafik- och fritidsnämndens begäran om utökad driftsram avslås och
merkostnaderna ska hanteras inom beslutad ram.
Sammanfattning
Fastigheten 1:44, Bokbindarevägen 22, planlades redan på 1960-talet som
allmän plats/park för att ge ökat utrymme för riksväg 80 (nuvarande E16).
Ungefär en tredjedel av fastigheten har tagits i anspråk med vägrätt men
bostadsbyggnad med tomt har inte lösts in. Fastighetsägaren har under 2012
begärt att få sin fastighet löst vilket skedde under 2012.
Ett av investeringsrådet framtaget PM för fastighetsförvärv anger att då en
fastighet som kommunen förvärvat är en plan parkmark övertar trafik- och
fritidsförvaltningen ansvaret och därmed de ekonomiska konsekvenserna för
fastigheten.
De kostnader som uppstår är nedskrivning av byggnadsvärdet , 543 tkr,
rivning av byggnaden, uppskattat till 550 tkr, samt årlig ränta på
markvärdet, 32 tkr.
Trafik- och fritidsnämnden beslutade den 25 oktober 2012, att hos
kommunstyrelsen begära utökad driftsram med anledning av
fastighetsförvärvet Hälsinggården 1:44. Detta för engångskostnader 543 tkr
respektive 550 tkr samt för årlig kostnadsökning med 32 tkr.
Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Trafik- och fritidsnämndens beslut 2012-10-25, § 129/ förvaltningens
tjänsteskrivelse 2012-10-11.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2013-0107.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-01-15, § 7.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sänds till
Ekonomikontoret
Trafik- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Sammanträdesdatum

2013-01-29
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 15

Sammanträdesdatum

2013-01-29

Begäran om samrådsbeslut Översiktsplan Falun
Borlänge
KS0654/11

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Förslag till Översiktsplan Falun Borlänge godkänns för samråd.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav den 30 augusti 2011 uppdrag om arbete med en
gemensam kommuntäckande översiktsplan för Falu och Borlänge
kommuner enligt en projektplan som godkändes.
Arbetet med att ta fram ett förslag på samrådshandlingar har därefter skett
under ledning av en gemensam politisk styrgrupp där Jonny Gahnshag och
Mikael Rosén har ingått för Falu kommun och Jan Boman och Ulla Olsson
för Borlänge kommun. Även de två kommundirektörerna Dan Nygren och
Åsa Granath har deltagit i styrgruppen.
Förslaget till samrådshandlingar kommer, när det har godkänts av respektive
kommunstyrelse, gå ut på ett brett samråd under vintern/våren 2013.
Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret)
och utvecklingsutskottets förslag.
Planchef Anna Perols föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2012-01-03/ förslag till samrådshandlingar.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-01-15, § 8.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Sänds till
Stadsbyggnadskontoret
Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn, Plan- och markkontoret

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 16

Sammanträdesdatum

2013-01-29

Svar på remiss från länsstyrelsen angående uppdatering
av riksintresse vindbruk
KS0335/11

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Falu kommun framför till länsstyrelsen att de uppdaterade
riksintressena för vindbruk endast ska omfatta delar som motsvaras av
lokalt intresseområde enligt ”Planeringsunderlag för vindbruk, Falu
kommun”.
Sammanfattning
Länsstyrelsen Dalarna har skickat en förfrågan om synpunkter på en
pågående remiss av uppdatering av riksintressen vindbruk som
Energimyndigheten skickat till bl.a. länsstyrelserna.
Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret)
förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2012-12-20.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-01-15, § 9.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Rosén (M) och ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt beslutet.

Sänds till
Länsstyrelsen Dalarna; jasmine.skarp@lansstyrelsen.se, inkl
tjänsteskrivelsen
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 17

Sammanträdesdatum

2013-01-29

Svar på remiss från Länsstyrelsens om Dalarnas
miljömål 2013 och Åtgärdsprogram 2013-2016
KS0577/12

Beslut
Falu kommun överlämnar miljönämndens yttrande, daterat 2013-01-15,
över Dalarnas miljömål och Åtgärdsprogram 2013-2016, till länsstyrelsen
som Falu kommuns yttrande över remissen.
Sammanfattning
Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att till nästa generation
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Miljömålen
består i övrigt av 16 nationella miljökvalitetsmål och ett antal etappmål.
För att uppnå målen måste alla bidra. I länsstyrelsens uppdrag ingår att i
dialog med berörda utarbeta regionala mål och åtgärdsprogram.
Remissversionen består av två publikationer; Miljömål 2013 och
Åtgärdsprogram 2013 – 2016.
Trafik- och fritidsnämnden samt kultur- och ungdomsnämnden har ställt sig
bakom det förvaltningsgemensamma förslaget daterat den 5 december 2012.
Även miljönämnden ställer sig bakom förslaget med ett antal
ändringar/tillägg som finns presenterade i skrivelse daterad den 30
december 2012.
Remisstiden är efter förlängning satt till den 15 februari 2013.
Kommunstyrelseförvaltningen (miljökontoret) lämnar två alternativ till
beslut dels att det förvaltningsgemensamma förslaget daterat den 5
december 2012 ska vara Falu kommuns svar och dels att miljönämndens
förslag till svar daterat den 15 januari 2013 ska vara Falu kommuns
remissvar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (miljökontoret)tjänsteskrivelse inkl. bilagor
2013-01-21.
Protokoll från miljönämnden 2013-01-16, § 7/ yttrande 2013-01-15.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-01-15, § 10.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt beslutet.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-01-29

Sänds till
Länsstyrelsen tillsammans med det yttrande som beslutet hänvisar till.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 18

Sammanträdesdatum

2013-01-29

Redovisning av genomförd internkontroll i Falu
kommuns förvaltningar enligt kontrollplaner för år 2012
KS0035/12

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen av genomförd
internkontroll enligt kontrollplaner för år 2012.
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges reglemente för internkontroll gäller från 1 januari
2007. Reglementet syftar till att säkerställa att styrelse och nämnder
upprätthåller en tillfredställande intern kontroll. Varje år ska
styrelsen/nämnden anta en särskild plan för den interna kontrollen enligt de
gemensamma anvisningar som kommunstyrelsen utfärdar. Kontroller har
genomförts i förvaltningarna i enlighet med gällande internkontrollreglemente och kontrollplaner för 2012. Återrapporter skickas till
internkontrollsamordnaren för en årlig samlad rapport till kommunstyrelsen
senast i samband med årsredovisningens upprättande.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) redovisar
internkontrollplaner från 2012. Internkontroll-planerna har två
förvaltningsgemensamma granskningsområden: Upphandling och inköp:
riktlinjer och bestämmelser samt extern representation.
Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) och
allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-1215.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.

Sänds till
Styrelser och nämnder, kommunstyrelsekontoren inkl ekonomikontorets
tjänsteskrivelse 2012-12-15

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 19

Sammanträdesdatum

2013-01-29

Finansiering av byggprojekt
KS0099/13

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) får i uppdrag
att, i samråd med fastighetsutskottet, arbeta vidare med planeringen
av försäljning av vissa verksamhetsfastigheter samt lämna förslag på
objekt lämpliga till försäljning samt i övrigt arbeta utifrån den
inrikning som angivits vid dagens sammanträde.
2.

Ärendet skall återredovisas på kommunstyrelsen under våren 2013.

Reservation
Kicki Stoor (V) reserverar sig mot beslutet i enlighet med till paragrafen
bilagd motivering.
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) har som lokalförsörjare
i Falu kommun i uppdrag att lösa de kommunala verksamheternas
lokalbehov. Det kan antingen vara i egna fastigheter där det finns vakanser
eller i nyproducerade byggnader som finansieras ur kommunens
investeringsbudget. Möjligheten att lösa lokalbehoven för verksamheterna
kan även ske i externt inhyrda befintliga fastigheter. För de behov som finns
av nyproduktion 2013 måste alternativa finansieringsformer prövas.
Beslutet är enligt fastighetsutskottets förslag.
Fastighetschefen och ekonomichefen föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 201212-28.
Protokoll från fastighetsutskottet 2013-01-17, § 1.
Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Johansson (S), Mikael Rosén (M) och ordförande Jonny Gahnshag
(S): Enligt beslutet.
Kicki Stoor (V): Att kommunstyrelsen vidgar investeringsramen istället för
eller som alternativ till fastighetsförsäljningar.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-01-29

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Krister Johanssons m.fl. förslag.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 20

Sammanträdesdatum

2013-01-29

Ändring av postort från Svärdsjö till Toftbyn
KS0135/13

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner att en ansökan om ändring av postort och
postnummer från Svärdsjö till Toftbyn görs hos Posten meddelande för
byarna Gråsala, Kvarntäkt, Toftbyn, Backa, Backabro, Backa Storsveden,
Fläddran, Backanäs, Gårdviks fäbodar, Getinggärdets fäbodar, Tillfällets
fäbodar, Svinbo och Svartbäcken.
Sammanfattning
Namnkommittén har mottagit en ansökan från bl.a. Tofta bygdeförening
gällande önskemål om ändring av postort och postnummer till Toftbyn för
ett flertal byar som idag tillhör postort Svärdsjö.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt
beslutet ovan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2013-01-16 med bilagor.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)
Sökande

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 21

Sammanträdesdatum

2013-01-29

Ändring av kommungräns
KS0739/12

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Den sökta fastighetsbildningen lämnas utan erinran.
2.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Lantmäteriet handlägger en förrättning angående omarrondering för östra
Leksand. I förrättningen kommer mark att överföras mellan fastigheter som
ligger i olika kommuner vilket påverkar kommungränser och även
församlingsgränser. För Faluns del innebär förrättningen att den geografiska
kommunens totala areal minskar med 43,4 ha.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är i
enlighet med beslutet.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Lantmäteriet daterad 2012-12-14.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2013-01-08.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till förvaltningens förslag.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)
Lantmäteriet

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 22

Sammanträdesdatum

2013-01-29

Entledigande och fyllnadsval av ledamot till
demokratirådet
KS0002/13

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Lilian Eriksson (M) entledigas från uppdraget som ledamot i
Demokratirådet.
2.

Christina Haggren (M) utses till ny ledamot i Demokratirådet.

Sammanfattning
Lilian Eriksson har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget
som ledamot i Demokratirådet.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2012-12-17.

Sänds till
Lilian Eriksson
Christina Haggren
Demokratirådet
Förtroendemannaregistret

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 23

Sammanträdesdatum

2013-01-29

Val av ersättare i Fastighetsutskottet
KS0002/13

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Svante Parsjö Tegnér (FP) utses till ersättare i kommunstyrelsens
fastighetsutskott.
Sammanfattning
Då Ingrid Svensson (tidigare Näsman) genom beslut i kommunfullmäktige
den 13 december 2012 entledigats från uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen och uppdrag i utskott endast kan ges till ledamöter/
ersättare i styrelsen/ nämnden skall ersättare till kommunstyrelsens
fastighetsutskott utses.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunfullmäktige 2012-12-13, § 285.

Sänds till
Svante Parsjö Tegnér
Fastighetsutskottet
Förtroendemannaregistret

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 24

Sammanträdesdatum

2013-01-29

Utseende av ombud att företräda Falu Kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1

2.

Lars Tindberg, Rambergs Advokatbyrå, ges fullmakt att företräda
Falu kommun i fråga om avtal och tvist därom med Gävleborgs
Bergsprängning AB. Förutom rätt att mottaga delgivning innefattar
fullmakten den behörighet som följer av 12 kap 14 §
rättegångsbalken.
Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Falu kommun har genom en förenklad upphandling, avseende en
utförandeentreprenad, efter anbud träffat avtal med Gävleborgs
Bergsprängning AB den 5 juli 2011. Tvist därom har uppkommit mellan
parterna och frågan rör nu utseende av ombud att föra kommunens talan i
diskussioner med Gävleborgs Bergsprängning AB och vid behov i ett
eventuellt tvistemål.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt beslutet.

Sänds till
Lars Tindberg

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 25

Sammanträdesdatum

2013-01-29

Resecentrum Falun - Genomförandeavtal för flytt av
Grycksbobanan
KS0169/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Genomförandeavtal för Delprojekt 2, Grycksbobanans flyttning,
godkänns under förutsättning att Region Dalarna medfinansierar
åtgärder med minst 9 miljoner kronor.
2.

Finansiering sker genom den centrala bufferten.

Reservation
Kicki Stoor (V) och Svante Parsjö Tegnér (FP) reserverar sig mot beslutet i
enlighet med till paragrafen bilagda motiveringar.
Sammanfattning
Falu kommun, Trafikverket, Dalatrafik och Jernhusen har samverkat sedan
2003 i ett projekt för att utveckla ett resecentrum i Falun. Resecentrum
Falun är också en del i ett större stadsutvecklingsprojekt med syfte att skapa
ett sammanhängande stadslandskap i den södra delen av Falu centrum.
Under hösten 2012 har Falu kommun förvärvat hela Jernhusens
fastighetsinnehav i Falun vilket bland annat innebär att kommunen nu är
ägare till stationshuset. Kommunens förvärv innebär att Jernhusen inte
längre är en samarbetspart i projektet.
För att reglera parternas ömsesidiga åtaganden vid genomförandet av tre
delprojekt har ett förslag till samarbetsavtal godkänts av
kommunfullmäktige 2012-12-13. Till samarbetsavtalet knyts tre
genomförandeavtal, ett för varje delprojekt varav följande två avtal
godkänts av kommunfullmäktige 2012-12-13:


Delprojekt 1: EU-projektet ”Resecentrum Falun – Navet i ett utvecklat
regionalt kollektivtrafiksystem” (Gångtunnel, trappor, hissar mm som
sammanbinder mellanplattformen och sidoplattformen.)



Delprojekt 3: Byggande av stödmur längs spår 1 västerut.

För delprojekt 2, flytt av Grycksbobanan, pågår diskussioner om
finansiering.
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.
Stadsarkitekt Per Grundström föredrar ärendet.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-01-29

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2013-01-24.
Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Johansson (S): Enligt beslutet.
Kicki Stoor (V) och Svante Parsjö Tegnér (FP): Att ärendet bordläggs till
nästa sammanträde med kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
bordläggas och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras
idag.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 26

Sammanträdesdatum

2013-01-29

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

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.
Beslutsunderlag
Protokoll från Folhälsorådet 2012-11-06, protokoll från Tillväxtrådet 201212-10 och protokoll från Miljörådet 2012-11-20.

Justerandes signaturer

34 (36)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 27

Sammanträdesdatum

2013-01-29

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 2013-01-29

Nr

Ärende

Dnr

1. - Beslut om godkännande från Skolinspektionen dnr 320-2012:5152
KS 247/12
(tidigare 32-2012:483): Ansökan från Birgitta Nordlund om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Bollnäs kommun
- Beslut om godkännande från Skolinspektionen dnr 320-2012:5397
(tidigare 32-2012:753): Ansökan från Plusgymnasiet AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Falu
kommun

KS 229/12

- Beslut från Skolinspektionen Godkännande av SUH Innovation AB som
huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Bollnäs kommun Beslut
32-2012:551

KS 223/12

2. - Beslut om avslag från Skolinspektionen dnr 32-2012:836: Ansökan från
Friskolan Nytorp AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Bollnäs kommun

KS 211/12

- Ändringsbeslut från Skolinspektionen Godkännande av Friskolan Nytorp KS 475/12
AB som huvudman för en fristående gymnasieskola i Bollnäs kommun
Beslut 320-2012:6066
- Beslut om avslag från Skolinspektionen dnr 32-2012:3493: Ansökan från
Masen AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasiesärskola i Falu kommun
3. - Anmälan till Skolinspektionen samt beslut angående examination vid den KS 729/12
kommunala vuxenutbildningen Lernia Falu kommun
- Information angående anmälan till Skolinspektionen samt planerade
förbättringsåtgärder
4. Beslut från Skolinspektionen Återkallande av godkännande för nationella KS 373/09
program vid fristående gymnasieskolan Sandvikens Praktiska Gymnasium
Sandvikens kommun Beslut 371-2011:6161
5. Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län ansökan att använda
övervakningskamera vid Falan Livsmedel AB

KS 585/12

6. Protokoll från Region Dalarnas arbetsutskott 2012-10-10 § 225 ALMI
Företagspartner Gävle Dala 2013

KS 11/12

7. Protokoll från Region Dalarna 2012-10-24:
KS 11/12
§ 288 Nytt samverkansavtal Vård och Omsorgscollege
§ 290 ALMI Företagspartner Gävle Dala 2013
§ 291 Landsbygdspolitiskt program
§ 303 Val till rådet för forskning, utbildning och kompetensförsörjning
§ 304 Val till välfärdsberedningen
§ 309 Region Dalarnas delårsrapport och koncernredovisning 2012-08-31

§ 310 Region Dalarnas budget 2013
§ 311 Region Dalarnas verksamhetsplan 2013
§ 293 Allmän trafikplikt
§ 294 Upphandlingsdirektiv för kollektivtrafikupphandling

KS 704/11

8. Protokoll från Kopparstaden Förvaltning AB 2012-02-27, 2012-05-15,
KS 18/12
konstituerande styrelsesammanträde 2012-05-29 samt ordinarie årsstämma
2012-05-29
9. Protokoll från Kopparstaden AB 2012-09-17

KS 18/12

10. Protokoll från Räddningstjänsten Dala Mitt 2012-11-16

KS 16/12

11. Minnesanteckningar från Faluns lokala brottsförebyggande råd (BRÅ)
2012-11-20

KS 13/12

12. Protokoll från Falu Energi & Vatten AB extra bolagsstämma 2012-10-29,
2012-10-31, 2012-12-07 och 2012-12-14

KS 19/12

13. Protokoll från Falu Elnät AB 2012-10-31 och 2012-12-14

KS 19/12

14. Protokoll med bilaga budget 2013 från Falu Kraft AB 2012-10-29 nr 4

KS 19/12

15. Brev från Dalabanans Intressenter till Trafikverket 2012-12-11

KS 200/08

16. Ansökan om uppskov med färdigställande angående fastigheten Lövberget KS 111/13
1:8
17. Dom från Förvaltningsrätten i Falun 2012-11-27 mål nr 893-11 och 988-11 KS 481/07
angående laglighetsprövning av beslut om antagande av
planeringsunderlag för vindbruk i Falu kommun
18. Meddelande från Trafikverket om ställningstagande beträffande väg 850,
väg 883-Böle

KS 87/12

19. Överklagande av detaljplan för Falu lasarett

KS 283/11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 28

Sammanträdesdatum

2013-01-29

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 2013-01-29
Nr

Ärende

Dnr

1. Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2012-11-13
2. Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-11-14
3. Protokoll från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2012-11-14
4. Protokoll kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2012-12-11

KS0052/12

5. Protokoll från Folkhälsorådet 2012-11-06
Reviderat delegationsbeslut till Folkhälsorådets protokoll 2012-1009
6. Protokoll från Tillväxtrådets möte 2012-12-10

KS 98/12

7. Protokoll från Landsbygdsgruppens möte 2012-11-15

NAR 71/02

8. Delegationsbeslut Tryckkostnad av logotype på matchtröjor Falu
BS bandy 2012

KS 246/11

9. Delegationsbeslut Avtal om medverkan i Eniros produkter

KS 5/12

10. Delegationsbeslut Konstutställning i miljöerna uppe vid Gruvstugan
från våren till hösten 2013 av konstnären Peter Johansson

KS 627/12

11. Delegationsbeslut middag för AT-läkare 2012-11-06

KS 5/12

12. Svar på ansökan från Dalregementets Museer om omprövning av

KS 313/12

avslagsbeslut på hyresansökan
13. Delegationsbeslut Vägvisning/förvarningsskyltar i projektet
Sevärda Svärdsjöbygden

KS 5/12

14. Delegationsfrågor för vattenfrågor 2012

KS 276/07

15. Kompletterande delegationsbeslut Musikunderhållning m.m. under
middag Svenska Skidspelen 2012

KS 5/12

16. Kostnader för middag i anslutning till möte om Falu centrums
utveckling

KS 5/12

17. Telefonkiosk med stadsmiljö- och kulturhistoriskt värde

KS 5/12

18. Yttrande - förstudie Östborn, korsningen väg 850/862

KS 724/12

19. Yttrande till Trafikverket angående väg 50 genom Enviken, Falu
kommun

KS 715/12

20. Till Trafikverket: Remiss - förstudie E16 Lönnemossa - Klingvägen

KS 687/12

21. Redovisning av delegationsbeslut om adresser 2012-12-01—31

KS 80/12

22. Beslut att godkänna offert om konsultstöd för utveckling av Södra
Centrum, etapp A och etapp B

KS 169/12

23. Beslut att godkänna offert på "Tryckning av broschyr" avseende
Stadsbyggnadsvision 2025

KS 605/11

24. - Delegationsbeslut - avseende köp av annons i tidningen Sport och
Affärer

KS 98/12

- Delegationsbeslut - ansökan om medel från Råden för hållbar
utveckling beträffande aktiviteten Kreativa näringar som
tillväxtfaktor
25. Delegationsbeslut låneärenden 2012-12-03 och 2013-01-10

KS 32/12
KS 33/12

26. Från ekonomikontoret - Upphandling av:

KS 34/12

Färskt kaffe- och matbröd samt färsk fisk
TV, DVD, stereoutrustning m.m.
Gas och gasolprodukter
Olycksfallsförsäkring
25-årsgåvor
Korttidshyra fordon
Hyra arbetskläder i utbytessystem inkl tvätt, lagning mm (2 st)
Järnhandelsvaror
Bygghandelsvaror (2 st)

KS 191/12
KS 192/12
KS 500/12
KS 555/12

27. - Fordonsbeställningar perioden 2012-10-24--2012-12-31 samt
bekräftelse startade objekt
- Service- och reparationsavtal under tiden 2012-10-01--2012-12-31

KS0341/12

28. Från ekonomikontoret: personalärenden 2012-11-27
29. Från personalkontoret:

KS 31/12

Bemanningscenter; september - december 2012
Lönerevision och lönekartläggning - oktober 2012
Personalärenden Falu kommun - november 2012
Personalchef november - december 2012
Förhandlingar och överläggningar oktober - december 2012, jan 2013
Pensioner november - december 2012
Lönechef personalkontoret december-12

KS 54/12
KS 58/12
KS 60/12
KS 61/12
KS 62/12
KS 64/12
KS 257/12

30. Från arbetsmarknads- och integrationskontoret:
Sammanställning - Anställningsärenden
Sammanställning - Överenskommelser/Avtal

KS 89/13
KS 88/13

31. Delegationsbeslut angående medel från evenemangsrådet:

KS 25/12

"Kullaloppet"
Vinter SM-veckan 21-27 januari 2013-01-15
Vinterstudio
Inköp av marknadsföringsartiklar
Sveriges Fritids- och kulturchefers årskonferens

32. Redovisning av köp/försäljning av fastighet för tiden 2012-09—
2013-01
33. Från kommunstyrelseförvaltningen/stadskansliet: personalärenden
2013-01-21 (2 st)

KS 126/13

