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§ 270

Sammanträdesdatum

2013-12-12

Antagande av detaljplan för breddning av banvallen
KS0532/13

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Detaljplan för breddning av banvallen antas.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Förslag till detaljplan för breddning av banvallen har upprättats av
stadsbyggnadskontoret. Detaljplanen gör det möjligt att bredda banvallen
något mot norr vilket krävs för att kunna förlänga spår 1 (det yttre spåret)
med en radie anpassad till den nya plattform som ska byggas i anslutning till
den planerade regionbussterminalen vid järnvägsstationen. För att få en
genare förbindelse till Tisken-parkeringen byggs den befintliga passagen
genom banvallen om så att den även rymmer dubbelriktad personbiltrafik.
Detaljplanen möjliggör en del av genomförandet av projektet Resecentrum
Falun.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav planuppdrag den 13 mars 2012.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig den 17 september 2013
efter genomfört samråd och lämnade då samrådsversionen av detaljplanen
utan erinran.
Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets förslag.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2013-12-02.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt stadsbyggnads- och
näringslivskontorets förslag.

Justerandes signaturer
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§ 271

Sammanträdesdatum

2013-12-12

Revidering av rekommendationer för arvode för
styrelseuppdrag i LUFAB
KS0720/13

Beslut
Ärendet återremitteras för att beakta de synpunkter som framkommit
under dagens diskussion.
Reservation
Kicki Stoor (V) reserverar sig mot beslutet (bil. § 271).
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har tidigare fastställt arvoden för de kommunala
bolagen som var i drift vid denna mandatperiods början. Kommunstyrelsens
ordförande föreslår att beslutet behöver kompletteras så att Lugnet i Falun
AB jämställs med Kopparstaden och Falu Energi & Vatten när det gäller
arvoden till bolagets ledamöter och presidium, enligt tidigare
rekommendationer om månadsarvoden i helägda kommunala bolag fr.o.m.
den 1 januari 2007 (benämns som grupp 1).
Beslutsunderlag
Förslag till beslut från kommunstyrelsens ordförande 2013-12-03.
Rekommendation om månadsarvoden för ordföranden, vice ordföranden,
ledamöter och ersättare i helägda kommunala bolag fr.o.m. 2007-01-01.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt eget förslag, arvoden enligt
grupp 1.
Kicki Stoor (V): Arvodena ska jämställas med vad som gäller för ”övriga
bolag” d.v.s. grupp 3.
Sten H Larsson (-) med instämmande av Mikael Rosén (M): Återremiss för
en totalöversyn av reglerna kring arvoden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag
och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras.

Justerandes signaturer
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Sammanträdesdatum

2013-12-12

Svar på kommunrevisionens begäran om utredning
avseende arrendeavtal på Hamsarvet
KS0719/13

Beslut
Stadskansliet och personalkontorets utredning daterad den 3 december
2013 överlämnas till kommunrevisonen som svar på begäran om
utredning avseende arrendeavtalet på Hamsarvet.
Reservation
Från Kicki Stoor (V) och Richard Holmqvist (MP);
Helge Sonntag har gjort en anmälan till kommunrevisionen och hävdat att
fastighetschefen vållat kommunen onödig skada genom att, utan att vara
tvungen, gå med på uppsägning av arrendeavtalet. Leif Nilsson och Richard
Mårtensson har utrett. Vi anser att utredningen är alltför snäv. Bland annat
belyses inte frågan om fastighetschefens åtgärder efter uppsägning varit
nödvändiga eller om de vållat kommunen onödiga kostnader.
Sammanfattning
Kommunrevisionen begär ett yttrande av kommunstyrelsen avseende
anmälan om arrendeavtal på Hamsarvet.
Kommunstyrelsens ordförande fattade ett särskilt beslut den 4 november
2013 om att tillsätta en utredning avseende hanteringen gällande
arrendeavtalet på Harmsarvet (Naturskolans verksamhet). För utredningen
skulle stadskansliet och personalkontoret svara under ledning av
kommundirektören.
Bakgrunden till utredningen var att en person gjort en anmälan till
kommunrevisionen avseende hanteringen av ett avtal på Harmsarvets
bergsmansgård. Anmälaren menade i sin anmälan till kommunrevisionen att
fastighetschefen genom sitt agerande hade åstadkommit skada för
verksamheten vid Falu naturskola samt extra kostnader för Falu kommuns
ekonomi.
Beslutet är enligt stadskansliets och personalkontorets förslag.
Beslutsunderlag
Anmälan angående hantering av avtal på Hamsarvet 2013-09-25.
Begäran om yttrande från kommunrevisionen gällande hantering av avtal på
Hamsarvet 2013-10-08.
Delegationsbeslut om tillsättande av en internutredning 2013-11-04.
Stadskansliets och personalkontorets utredning 2013-12-03.
Justerandes signaturer
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt stadskansliets och personalkontorets förslag.
Richard Holmqvist (MP) och Kicki Stoor (V): Ställer sig inte bakom
utredningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt stadskansliets och personalkontorets förslag.

Sänds till
Kommunrevisionen

Justerandes signaturer
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