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Kommunstyrelsen

§ 219

Sammanträdesdatum

2011-11-29

Anmälningsärenden

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar;
Anmälningsärendena tas till protokollet.
Sammanfattning
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning
daterad 2011-11-18.

Justerandes signaturer
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FALU KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Anmälningsärenden
Nr

Ärende

Dnr

1. Protokoll Kommunala Handikapprådet 2011-09-15 och 2011-11-17

KS 106/11

2. Ansökan om projektstöd från Boom Town till Region Dalarna för projekt
BoomTown - Music and Business Park - Fas 1 - 2011-07-01--2012-03-31

KS 112/11

Projektbeskrivning "Boom Town Music and Business Park"
3. Beslut från Skolinspektionen 2011-10-21 Dnr 32-2011:4395;
Godkännande av YA Fri AB som huvudman för nationellt godkänd
idrottsutbildning inom idrotten tennis vid den fristående gymnasieskolan
YA Frigymnasiet i Falu kommun

KS 351/08

4. Skrivelse från föreningen Vanvårdad och Bortglömd 2011-10-20
Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting; Vanvård av barn och
unga

ÖP

5. Tackbrev till Falu kommun från Professor Leif Svanström Karolinska
Institutet för Safe Community konferensen i Falun

ÖP

6. Skrivelse från PRO; uttalande antaget vid PRO Dalarnas höstmöte 201110-19

ÖP

7. Protokoll från KopparStaden Förvaltning AB 2011-09-01

KS 18/11

8. Protokoll från Falu Elnät AB styrelsesammanträde nr 7 2011-10-28
Protokoll från Falu Energi & Vatten AB styrelsesammanträde nr 8
2011-10-28

KS 19/11

9. Protokoll från samordnings möte inför Skid-VM 2015 mellan
FIS/EBU/Tridem och Falun 2011-09-15—16
10. Falu kommuns yttrande i mål 893-11, 2011-11-10 laglighetsprövning av
beslut om antagande av planeringsunderlag för vindbruk i Falu kommun

Falun 2011-11-18

Jonny Gahnshag
Kommunstyrelsens ordförande

KS 481/07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 220

Sammanträdesdatum

2011-11-29

Delegationsärenden

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar;
Delegationsbesluten tas till protokollet.
Sammanfattning
Till kommunstyrelsen har överlämnats beslut i vissa fall med förteckning
enligt delegation jämlikt 6 kap §§ 33 och 35 kommunallagen.
Från beslutsorgan och kommundirektören, delegationsförteckning daterad
2011-11-18.
Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)
delegationsbeslut avseende fördelning av småhustomter i Slättaskogen
daterat 2011-11-08 och fastställande av tomtpriser i etapp 2 i Slättaskogen
daterat 2011-11-09.
Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)
delegationsbeslut avseende överlåtelse av mark, daterat 2011-11-21.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut i
låneärenden daterat 2011-09-30.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende bemanningscenter/vikarieförmedlingen daterat 2011-11-15.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende pensioner daterat 2011-11-15.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende personalärenden daterat 2011-11-15.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende personal - kontorschef daterat 2011-11-15.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende förhandlingar och överläggningar daterat 2011-11-15.
Från kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontor) delegationsbeslut avseende överenskommelse/avtal daterade 201111-07 (3 st).
Från kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och
integrationskontor) delegationsbeslut avseende arbetsmarknadspolitiskt
program daterade 2011-11-03 (4 st).
Från kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) förteckning av
delegationsbeslut direktupphandling 2010-09-24 – 2011-10-20 och
förlängda avtal 2011-11-01—12-31.
Justerandes signaturer
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FALU KOMMUN
BESLUTSORGAN OCH KOMMUNDIREKTÖREN
Delegationsärenden för rubricerat
Nr
Ärende

Dnr

1.

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2011-10-18

2.

Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott 2011-10-19

3.

Protokoll från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2011-10-19

4.

Protokoll från landsbygdsgruppen 2011-08-18

NAR 71/02

5.

Delegationsbeslut: Ansökan från Jaktia Falun AB om tillstånd att
använda övervakningskamera

KS 581/11

6.

Delegationsbeslut kostnader avseende middag för gäster från
Nordiskt vänortsmöte i Falun 2011-09-07

KS 5/11

7.

Delegationsbeslut Visit Falun Borlänge AB:s arrangerande av
Nationella Snöskoterrådets årsmöte 2011

KS 5/11

8.

Delegationsbeslut Tryckning av färgbildboken "Falun-staden som
försvann"

KS 5/11

9.

Protokoll från kommunstyrelsens förhandlingsdelegation
2011-10-17

10.

Delegationsbeslut angående medfinansiering av projektet Boom
Town Music and Business Park (med projektägare Borlänge
kommun)

11.

Protokoll från Tillväxtrådet 2011-10-24

12.

Delegationsbeslut Ansökan om medel från Råden för hållbar
KS 112/11
utveckling från kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och
integrationskontor)/AME beträffande projekt Vandringsleder

13.

Delegationsbeslut - ansökan om medel från Råden för hållbar
KS 112/11
utveckling beträffande projekt "Public purchase" (inklusive ansökan
med projektbeskrivning)

14.

Delegationsbeslut i enlighet med Folhälsorådets fattade beslut vid
mötet 2011-01-31

KS 80/11

15.

Medfinansieringsintyg - Projektstöd inom LEADER - projekt
Fiskelycka i Falun Borlänge

KS 629/11

Falun 2011-11-18

Eva Dahlander
Kanslichef

KS 112/11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 221

Sammanträdesdatum

2011-11-29

Svar på motion från Ove Raskopp (SD); Påskyndning av
de planerade men ännu icke vidtagna åtgärderna för
ökande av trafiksäkerheten
KS0295/11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta;
Motionen avslås då Falu kommun arbetar aktivt med att öka
trafiksäkerheten och därmed inte finner anledning till påskyndande av
detta arbete enligt trafik- och fritidsnämndens förslag.
Sammanfattning
Ove Raskopp uppmanar kommunfullmäktige att skyndsamt återuppta
arbetet med att göra Falun mer tilltalande för invånare och besökare genom
att se över de brister som idag finns med tanke på trafiksäkerheten.
Trafik- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att den
ska anses vara besvarad. Trafiksäkerhetsfrågorna handläggs och bereds i
samråd med berörda myndigheter och med nollvisionen och skadestatestik
som utgångspunkt.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutet.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Motion från Ove Raskopp 2011-03-29.
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2011-06-16, § 48/tjänsteskrivelse
2011-05-30.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-10-17.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-11-15, § 139.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 222

Sammanträdesdatum

2011-11-29

Svar på medborgarförslag; Bygg ut friidrottshallen och
110-metersbana till skid- VM
KS0078/11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta;
1.

Medborgarförslaget avslås.

2.

Kommunen meddelar Falu Tennisklubbs Fastighets AB att det i
dagsläget inte finns förutsättningar för ett kommunalt ekonomiskt
engagemang i utbyggnad av löparbanorna. Om förutsättningarna
förändras väsentligt jämfört med när frågan senast prövades så är
Falu kommun öppen för nya diskussioner.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska bygga friidrottshallen
med 110 m löparbanor. Med enkla innerväggar skulle hallen kunna
användas till t ex press och boende under Skid-VM 2015.
Tennis- och friidrottshallen ägs av Falu Tennisklubbs fastighets AB. Frågan
om nybyggnad av 110 m löparbanor inomhus i anslutning till friidrottshallen har behandlats politiskt vid flera tillfällen tidigare, bl a efter borgensansökan från Falu tennisklubb 2005 (KS307/05) och vid behandling av en
skrivelse från Ulf Elgemyr 2008. Vid dessa tillfällen har det funnits ett
omfattande material som har belyst förutsättningarna för kommunal borgen
för erforderliga investeringar och eventuellt kommunalt driftbidrag. Något
beslut som har gjort det möjligt att genomföra investeringen har dock inte
fattats.
Trafik- och fritidsnämnden har behandlat medborgarförslaget och föreslagit
att det ska avslås.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår;
1. Medborgarförslaget avslås.
2. Kommunen meddelar Falu Tennisklubbs Fastighets AB att det i dagsläget
inte finns förutsättningar för ett kommunalt ekonomiskt engagemang i
utbyggnad av löparbanorna. Om förutsättningarna för finansiering förändras
väsentligt jämfört när frågan senast prövades, t ex genom att nya finansiärer
tillkommer, så kan bolaget kontakta kommunen för nya diskussioner.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2011-01-03.

Justerandes signaturer
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-11-29

Protokoll från trafik- och fritidsförvaltningen 2011-06-16, § 45/ tjänsteskrivelse 2011-06-07.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-10-28.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-11-15, § 140.
Yrkanden
Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag men med ändring i
punkt 2 (kursiverat) till följande: Kommunen meddelar Falu Tennisklubbs
Fastighets AB att det i dagsläget inte finns förutsättningar för ett kommunalt
ekonomiskt engagemang i utbyggnad av löparbanorna. Om förutsättningarna förändras väsentligt jämfört med när frågan senast prövades så är Falu
kommun öppen för nya diskussioner.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 223

Sammanträdesdatum

2011-11-29

Antagande av Handlingsprogram för kommunens
olycksförebyggande arbete enligt lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor
KS0315/10

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta;
Handlingsprogram för Falu kommuns olycksförebyggande arbete enligt
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor antas för mandatperioden 2011 –
2014.
Sammanfattning
Kommunen ska för varje ny mandatperiod anta handlingsprogram för
räddningstjänst samt för det olycksförebyggande arbetet.
Räddningstjänstförbundet Dala Mitt ansvarar för framtagande av
handlingsprogram för räddningstjänst vilket har fastställts av direktionen för
räddningstjänstförbundet. Kommunfullmäktige ska nu anta
handlingsprogram för det olycksförebyggande arbetet enligt lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor för mandatperioden 2011 – 2014.
Förvaltningens förslag är enligt beslutet.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-1019/Handlingsprogram.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-11-15, § 141.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 224

Sammanträdesdatum

2011-11-29

Godkännande av ägardirektiv, budget och
fastighetsreglering för Lugnet i Falun AB
KS0389/11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta;
1.

Godkänna ägardirektiv för Lugnet i Falun Aktiebolag.

2.

Godkänna budget 2012.

3.

Godkänna förslag till fastighetsreglering av Lugnetområdet.

4.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa att ägandet övergår till
Lugnet i Falun AB.

5.

Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2011bl. a. att bilda ett helägt
kommunalt bolag benämnt Lugnets Utvecklings- och Förvaltnings
Aktiebolag. Namnändrat till Lugnet i Falun Aktiebolag.
Dessutom beslutades att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att
återkomma till kommunfullmäktige med övriga frågor med anledning av
bildandet. Nu presenteras ägardirektiv, budget 2012 samt förslag på vilka
fastigheter, enligt föreliggande förslag till fastighetsreglering, för Lugnet i
Falun AB.
Styrelsen för Lugnet i Falun AB beslutade vid styrelsesammanträde den 21
november 2011 att ställa sig bakom dessa förslag.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-1121.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2011-11-24.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag samt att
beslutet blir omedelbart justerat i kommunfullmäktige.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 225

Sammanträdesdatum

2011-11-29

Godkännande av bolagsordning och aktieägaravtal för
Visit Södra Dalarna AB
KS0568/11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta;
1.

Förslag till bolagsordning för Visit Södra Dalarna AB,
enligt bilaga 1, godkänns.

2.

Förslag till aktieägaravtal för Visit Södra Dalarna AB,
enligt bilaga 2, godkänns.

3.

Aktieöverlåtelseavtal mellan Falu kommun och Gagnefs kommun,
enligt bilaga 3, godkänns.

4.

Aktieöverlåtelseavtal mellan Falu kommun och Ludvika kommun,
enligt bilaga 4, godkänns.

5.

Aktieöverlåtelseavtal mellan Falu kommun och Samverkan Visit
Falun Borlänge Ekonomisk Förening, enligt bilaga 5, godkänns.

Sammanfattning
Visit Falun Borlänge AB står inför en förändring i ägarförhållanden och
verksamhetsområde då kommunerna Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och
Säter från och med årsskiftet 2012 önskar delta i det samarbete som i
dagsläget sker mellan Falun, Borlänge och Samverkan Visit Falun Borlänge
Ekonomisk Förening i bolaget Visit Falun Borlänge AB:s regi. Med
anledning av de ändrade ägarförhållandena och det ändrade
verksamhetsområdet för bolaget föreslås en namnändring från Visit Falun
Borlänge AB till Visit Södra Dalarna AB.
Visit Falun Borlänge AB har med anledning av dessa planerade
förändringar inkommit med ett förslag till nytt aktieägaravtal och ny
bolagsordning som bolagets ägare – Falu, Borlänge, Gagnefs, Ludvika,
Smedjebackens och Säters kommuner samt Samverkan Visit Falun
Borlänge Ekonomisk Förening – har att ta ställning till.
Nuvarande bolagsordning och aktieägaravtal för Visit Falun Borlänge AB
antogs av kommunfullmäktige den 26 november 2011.
Kommunfullmäktige har även att ta ställning till aktieöverlåtelseavtal
mellan Falu kommun – Gagnefs kommun, Falu kommun – Ludvika
kommun och Falu kommun – Samverkan Visit Falun Borlänge Ekonomisk
Förening.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutet.

Justerandes signaturer
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Sammanträdesdatum
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-1118/bilaga 1-5.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 226

Sammanträdesdatum

2011-11-29

Försäljning av Köpmannen 15, Falugatan 3
KS0480/11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta;
1. Köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Köpmannen 15 till
Gamla Frun Fastigheter AB godkänns.
2. Uppkommen reaförlust ska kompenseras kommunfastigheter genom
budgetramväxling från Beslutsorgan (Buffert).
3. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) har i uppdrag att
sälja fastigheten Köpmannen 15, Falugatan 3 i Falun.
Utvecklingsutskottet beslutade den 15 november att ett köpekontrakt ska
upprättas och redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 29
november 2011.
Kommunen köpte 2011 fastigheten Köpmannen 15 för 6,0 miljoner kronor
av Masmästaren enligt beslut av kommunfullmäktige den 9 juni 2011.
Fastigheten tillträddes av kommunen den 3 oktober 2011.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att
fastigheten säljs till Gamla Frun Fastigheter AB för 1,4 miljoner kronor.
Försäljningen medför en reaförlust som ska hanteras enligt förslaget till
beslut.
Exploateringsingenjör Lars Gustafsson redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-11-15, § 142.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2011-11-21/köpekontrakt.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes signaturer
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§ 227

Sammanträdesdatum

2011-11-29

Godkännande av avtal mellan Falu kommun och Visit
Falun Borlänge AB (under namnändring till Visit Södra
Dalarna AB) avseende bolagets grunduppdrag
KS0568/11

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar;
Förslag till grundavtal mellan Falu kommun och Visit Falun Borlänge
AB (under namnändring till Visit Södra Dalarna AB) godkänns.
Sammanfattning
Falu kommun ingår avtal med Visit Falun Borlänge AB (under namnändring till Visit Södra Dalarna AB) avseende bolagets grunduppdrag.
Grunduppdraget omfattar bland annat utförande av utvecklingsarbete inom
besöksnäringen samt drift av turistbyrå.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Förslag till grundavtal.

Sänds till
Visit Falun Borlänge AB (under namnändring till Visit Södra Dalarna AB)
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes signaturer
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§ 228

Sammanträdesdatum

2011-11-29

Godkännande av avtal mellan Falu kommun och Visit
Falun Borlänge AB (under namnändring till Visit Södra
Dalarna AB) avseende Världsarvet Falun samt
evenemangsutveckling inom kommunen
KS0568/11

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar;
Ärendet återremitteras för inarbetning av Världsarvet Falun i avtalet.
Sammanfattning
Falu kommun ingår avtal med Visit Falun Borlänge AB (under
namnändring till Visit Södra Dalarna AB) avseende Världsarvet Falun samt
evenemangsutveckling inom kommunen. Avtalen omfattar bland annat
samordning av besöksnäringen i utveckling av Världsarvet Falun samt drift
av försäljning av kommersiella evenemang för utveckling och
genomförande av kommunernas evenemangsstrategier.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att avtal mellan Falu kommun och
Visit Falun Borlänge AB (under namnändring till Visit Södra Dalarna AB)
avseende Världsarvet Falun samt evenemangsutveckling inom kommunen
godkänns.
Beslutsunderlag
Förslag till avtal – försäljning av möten och evenemang.

Sänds till
Kommundirektören

Justerandes signaturer
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§ 229

Sammanträdesdatum

2011-11-29

Förslag om samordnad förvaltning av vattendrag med
hög översvämningsrisk
KS0658/11

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar;
Det kommunala förvaltarskapet för vattendrag med hög översvämningsrisk
sammanförs med kommunens samordningsfunktion för beredskap inom
kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) till den 30 juni 2012.
Förvaltarskapet omfattar Falu kommuns dammar i Borgärdet, Toftan
(nivåreglering efter lagakraftvunnen ny vattendom), Runn, Tisksjön, Faluån,
samt Vällan och Krondikesdammen samt även tillsyn och avveckling av de
branddammar som Räddningstjänstförbundet Dala Mitt ej längre avser
nyttja.
Protokollsanteckning
Medel avsatta för förvaltning av berörda vattendrag ska identifieras och
ramväxlas så att de sammanförs till sammordningsfunktionen.
Sammanfattning
Inom den geografiska kommunen finns flera vattendrag med hög
översvämningsrisk. Ansvar och roller för de delar av vattendragen som
kommunen har olika operativa ansvar för, är i dag utspridda inom
organisationen, varför en åtgärd inte alltid samordnas eller kommuniceras
med andra intressen. Som exempel kan Faluån/Tisksjön/Runn och Lillälven/
Borgärdesströmmarna anges, samt Vällan/Krondiksdammen då kommunen
övertar ansvar för dessa vattendrag.
Mot den bakgrunden är det nödvändigt att kommunen tar ett helhetsgrepp på
vattenskyddsfrågorna vilket även tydliggörs genom att, myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB), utifrån EU:s översvämningsdirektiv
klassificerat Falu tätort och Runns norra strand som ett av de områden i
Sverige med störst översvämningsrisk.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår mot denna bakgrund att det
kommunala förvaltarskapet för vattendrag med hög översvämningsrisk
sammanförs med kommunens samordningsfunktion för beredskap inom
kommunstyrelseförvaltningen till den 30 juni 2012. Samordningsfunktionen
har sedan tidigare ansvaret för flödesfrämjande åtgärder i Lillälven. De
tekniska anläggningar som dammar och kraftstationer som förvaltas av Falu
Energi och Vatten AB omfattas inte av denna samordning.
Det tidsbegränsade samordnade förvaltarskapet innebär att kommunens
ansvar gällande tillsyn, drift, underhåll, förebyggande åtgärder och
beredskap mot naturrelaterade översvämningar sammanförs till stadskansliet
vid kommunstyrelseförvaltningen. Kommunstyrelseförvaltningen ska

Justerandes signaturer
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-11-29

genom denna tidsbegränsade samordning utreda och lämna förslag till
stadigvarande förvaltningsorganisation av dessa vattendrag.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-11-18.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet)

Justerandes signaturer
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Kommunstyrelsen

§ 230

Sammanträdesdatum

2011-11-29

Avtal med Stiftelsen Falu Gruva om förvärv av
Krondiksdammen
KS0333/11

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar;
1. Godkänna och teckna avtal mellan Falu kommun och Stiftelsen Stora
Kopparberget om förvärv av Krondiksdammen.
2. Kommundirektören får i uppdrag att teckna erforderliga driftavtal.
Reservation
Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan Hammar (M), Mats
Dahlström (C), Agneta Ängsås (C), Maria Gehlin (FAP) och Ingrid Näsman
(KD) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Mikael Rosén (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling och
beslut.
Sammanfattning
Diskussioner om ett kommunalt övertagande och eller andra
samarbetsformer/avtal har förts med nuvarande och föregående ägare av
Krondiksdammen. Under försommaren 2011 informerade nuvarande ägaren
stiftelsen Stora Kopparberget, Falu kommun om att de enkom ville diskutera
ett kommunalt övertagande av Krondiksdammen. Med vägledning av
kommunstyrelsens inriktningsbeslut har ett avtal tagits fram som innebär att
Falu kommun från den 1 december 2011 övertar mark, drift och reglering av
Krondiksdammen samt regleringen av sjön stora Vällan.
Initialt var avsikten att övertagandet skulle ske i maj 2012, men av olika
skäl har arbetet forcerats, varför det fortfarande finns oklarheter om
vattenhushållningsfrågor ur miljö, kultur och fritidsperspektiv.
Avtalet följer de villkor som kommunstyrelsen angett i sitt inriktningsbeslut.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutet.
Säkerhetssamordnare Jan-Åke Holmdahl redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse/avtalsförslag
2011-11-18.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag och Krister Johansson: Bifall till
förvaltningens förslag.

Justerandes signaturer
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-11-29

Christina Haggren och Maria Gehlin: Återremiss av ärendet för att utreda
belastningen för berörda servitut och fornminnen samt upprätta en kalkyl för
driftkostnader för de närmaste 20 åren.
Ordförande Jonny Gahnshag: Avslag på Christina Haggren med fleras
återremissyrkande.
Lilian Eriksson: Avslag på förvaltningens förslag om återremiss inte
beslutas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena i ordning enligt nedan vilket
kommunstyrelsen godkänner.
Först ställs proposition på återremissyrkandet mot att ärendet ska avgöras
idag och ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet
idag.
Därefter ställer ordföranden proposition på eget med fleras yrkande om
bifall till förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt eget förslag.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
Ja-röst för bifall till förslaget.
Nej-röst för avslag.
Omröstningsresultat: 8 ja-röster och 7 nej-röster.
Ja: Jonny Gahnshag (S), Susanne Norberg (S), Krister Johansson (S), Britt
Källström (S), Margareta Källgren(S), Richard Holmqvist (MP), Linnea
Risinger (MP) och Kicki Stoor (V).
Nej: Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan Hammar (M),
Mats Dahlström (C), Agneta Ängsås (C), Maria Gehlin (FAP) och Ingrid
Näsman (KD).
Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandens förslag.

Sänds till
Stiftelsen Stora Kopparberget
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet)

Justerandes signaturer
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§ 231

Sammanträdesdatum

2011-11-29

Redovisning av periodrapport per 2011-10-31
KS0014/11

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar;
Periodrapporten tas till protokollet.
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) redovisar den slutliga
periodrapporten per 2011-10-31.
Beslutsunderlag
Periodrapport 2011-11-21.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)

Justerandes signaturer
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§ 232

Sammanträdesdatum

2011-11-29

Svar på revisionsrapport; Granskning av delårsrapport
per 2010-08-31
KS0604/11

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar;
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse den 18
november 2011 är Falu kommuns svar på revisionsrapport över kommunens
delårsbokslut 2011.
Sammanfattning
De förtroendevalda revisorernas biträde, revisionsbyrån KPMG, redogör i sin
granskningsrapport över kommunens delårsbokslut 2011 för sina iakttagelser och synpunkter.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar svar på rapporten
och förslag till beslut enligt ovan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-1118.

Sänds till
Kommunrevisionen, inkl. Falu kommuns svar
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)

Justerandes signaturer
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§ 233

Sammanträdesdatum

2011-11-29

Ansökan om driftbidrag från föreningarna som bildat
Svärdsjö Skidcenter AB
KS0500/11

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar;
1. Svärdsjö Skidcenter AB:s ägarföreningarna beviljas ett driftbidrag
för 2011 på 375 000 kronor. Utbetalning sker till Liljans SK, som
samordnande förening.
2. Finansiering sker genom omdisponering av motsvarande anslag från
Beslutsorgan (Buffert), till trafik och fritidsnämnden.

Sammanfattning
Ansökan om driftbidrag har inkommit från föreningarna Envikens IF, Lingheds IF,
Liljans SK, Hillersboda byförening, Svärdsjö IF och Karlsbyhedens IK som tillsammans äger Svärdsjö Skidcenter AB.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag om finansiering
är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Ansökan från Svärdsjö Skidcenter AB:s ägarföreningar 2011-07-06.

Sänds till
Svärdsjö Skidcenter AB:s ägarföreningar
Trafik och fritidsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet)

Justerandes signaturer
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§ 234

Sammanträdesdatum

2011-11-29

Rottneby 1:1
KS0502/10

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar;
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) får i uppdrag att
bevaka kommunens intressen vid exekutiv auktion av Rottneby Herrgård
(fastigheterna Rottneby 1:1 och Korsnäs 1:19) och vid behov förvärva
Rottneby 1:1 i enlighet med diskussionerna vid dagens sammanträde.
Protokollsanteckning
Kommunstyrelsen ser att det kan finnas bevaransvärda naturvärden på en
del av Korsnäs 1:19, speciellt i området nordväst om naturreservatet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen håller en vägledningsdiskussion i ärendet.
Kompletterande information lämnas av markchef Karin Eliasson.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt
beslutet.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)

Justerandes signaturer
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Sammanträdesdatum
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Det kommunala informationsansvaret
KS0596/10

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar;
1. Kommunstyrelsen avsätter 0,75 mkr 2012 och 0,5 mkr 2013 från
särskilda framtidssatsningar, under förutsättning att skolnämnden avsätter
0,75mkr 2012 och 1,0 mkr 2013 samt att socialnämnden avsätter 0,5 mkr
2012 och 0,5 2013.
Från 2014 finansieras verksamheten av skolnämnden och socialnämnden.
2. Kommundirektören/AIK får i uppdrag att ansvara för samordning och
organisation av arbetet.
3. Ärendet återrapporteras på allmänna utskottets sammanträde den 14 mars
2012.
Sammanfattning
Det kommunala informationsansvaret regleras i skollagen kap 1 §18.
”En hemkommun skall löpande hålla sig informerade om hur de ungdomar i
kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta,
i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder.
Kommunens skyldighet enligt första stycket omfattar inte de ungdomar som
genomför eller har fullföljt utbildning på nationella eller specialutformade program
i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.”
Kommunen har idag ingen total bild av hur många 16-18-åringar som berörs av det
kommunala informationsansvaret. Trycket upplevs dock som stort. En del av de
ungdomar som hoppar av gymnasiet kommer idag till socialförvaltningen, arbetsförmedlingen eller ungdomsslussen. Det finns också ett mörkertal, många är s.k. ”hemmasittare”. Att fånga upp ungdomar tidigt är ett förebyggande arbete mot bl a bidragsberoende, långvarig arbetslöshet och psykosocial problematik.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är enligt beslutet.
Allmänna utskottets förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-11-02.
Protokoll från allmänna utskottet 2011-11-16, § 87.

Sänds till
Skolnämnden
Justerandes signaturer
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Socialnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet)

Justerandes signaturer
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Sammanträdesdatum

2011-11-29

Förvaltningsgemensamma granskningsområden i
internkontrollplanen 2012
KS0035/11

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar;
De förvaltningsgemensamma granskningsområdena för
internkontrollplaner 2012 i Falu kommuns förvaltningar
Upphandling och inköp: Riktlinjer och bestämmelser samt
representation, extern fastställs.
Sammanfattning
Falu kommuns nuvarande reglemente för intern kontroll antogs av
kommunfullmäktige den 12 oktober 2006 och gäller från den 1 juli 2007.
Det innebär bland annat att styrelser respektive nämnder årligen ska anta en
särskild kontrollplan för uppföljning av den interna kontrollen.
Eventuella gemensamma, förvaltningsövergripande granskningsområden är
obligatoriska och läggs till i förvaltningarnas internkontrollplaner. Dessa
fastställs i kommunstyrelsen.
I kommunen finns internkontrollsamordnare i varje förvaltnings och i
kommunstyrelsekontorens organisation. Samordnargruppen föreslår utifrån
riskbedömning totalt två gemensamma kontrollmoment för 2012.
1. Upphandling och inköp: Riktlinjer och bestämmelser.
2. Representation, extern.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutet.
Allmänna utskottets förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse
2011-10-31.
Protokoll från allmänna utskottet 2011-11-16, § 88.

Sänds till
Falu kommuns förvaltningar

Justerandes signaturer
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Sammanträdesdatum
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Val av ombud, ledamöter, ersättare/suppleanter,
revisorer, revisorsersättare i bolag, föreningar, och
organisationer med viss kommunalt engagemang som
kommunstyrelsen förrättar val i
KS0002/11

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar;
Välja ombud, ledamöter/suppleanter, revisorer, revisorsersättare i bolag,
föreningar och organisationer med viss kommunalt engagemang för år
2012 enligt bilaga till protokollet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska välja ombud, ledamöter, ersättare/suppleanter,
revisorer, revisorsersättare i bolag, föreningar och organisationer med visst
kommunalt engagemang enligt bilaga till protokollet.
Valet avser år 2012.
Beslutsunderlag
Bilaga; val avseende år 2012.

Sänds till
Valda samt berörda föreningar och organisationer
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet/förtroendemannaregistret)

Justerandes signaturer
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Bilaga till KS 2011-29, § 237

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

Val av ombud vid bolagsstämmor
Kommunstyrelsens ordförande utser representanter för att representera kommunens
aktier i börsbolag och förvaltade fonder samt
att därvid utöva tillkommande rösträtt vid bolagsstämmor 2012.
Val av ombud och representanter vid AB Dalatrafiks bolagsstämmor
Britt Källström (S)
ombud
Agneta Ängsås (C)
ersättare
Överläggningar i ägarrådet:
Jonny Gahnshag (S)
Christina Haggren (M)

ersättare

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

Ordinarie
Jonas Lennerthson
Sofie Waltersson
Staffan Mild
Christina Haggren
Carl-Erik Nyström
Per Johnsson
Håkan Westberg
Stefan Clarström

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

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

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

Val av ombud i Falu Stadshus AB:s bolagsstämmor samt ledamot att företräda Falu kommuns aktier
Ombud
Ersättare
Karl-Erik Pettersson (S)
Renée Andersson (S)
Eva Ferdéen (V)
Patrik Andersson (V)
Erik Eriksson (MP)
Richard Holmqvist (MP)
Christina Haggren (M)
Lilian Eriksson (M)
Agneta Ängsås (C)
Anna Hägglund (C)
Leif Löfberg (FAP)
Maria Gehlin (FAP)
Bo Larsson (FP)
Dietmar Gleich (FP)
Åke Bäck(KD)
Katarina Gustavsson (KD)
Karl-Erik Pettersson (S) med Christina Haggren (M) som ersättare utses att
företräda Falu kommuns aktier i Falu Stadshus AB:s bolagsstämmor under 2012.
Val av ombud i Marknadsbolaget Visit Falun Borlänge AB samt ledamot att
företräda Falu kommuns aktier
Ombud
Ersättare
Karl-Erik Pettersson (S)
Renée Andersson (S)
Patrik Andersson (V)
Linn Jansson (V)
Richard Holmqvist (MP)
Kent Karlsson (MP)
Christina Haggren (M)
Lilian Eriksson (M)
Britt-Marie Ahlenius-Romlin (C)
Gunilla T Barkar (C)
Torbjörn Aulin (FAP)
Leif Löfberg (FAP)
Per Jonsson (FP)
Ann Christine Wiborgh (FP)
Katarina Gustavsson (KD)
Sofie Pekk (KD)
Karl-Erik Pettersson (S) med Christina Haggren (M) som ersättare utses att företräda
Falu kommuns aktier i bolagets bolagsstämmor 2012.
Val av ombud/representant Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening
under perioden från 2011 års ordinarie föreningsstämma till 2012 års ordinarie
föreningsstämma
Ingvar Sahlander (S)
ombud
Val av ombud till Intresseföreningen Bergslaget årsmöte 2012
Mats Dahlström (C)
ombud
Val av företrädare för Falu kommun vid Falun Borlänge regionen AB:s
ordinarie bolagsstämma liksom vid varje ajournerad stämma utöva
kommunens rösträtt
Krister Andersson (V)
ledamot
Christina Haggren (M)
ersättare

Val av ombud och ersättare Kommuninvest Ekonomisk Förening under
perioden från 2011 års ordinarie föreningsstämma till 2012 års ordinarie
föreningsstämma
Jonny Gahnshag (S)
ombud
Mikael Rosén (M)
ersättare

Val av ombud vid huvudmannamöte för Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs

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

ombud
suppleant

Val av en kommunal representant med en ersättare i bolagsstämma för

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

kommunal representant
ersättare

Val av ledamot och ersättare i Arkivcentrum i Dalarnas ekonomiska förening
Staffan Nilsson (S)
ledamot
Jan-Olof Montelius (M)
ersättare
Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Falu Jaktvårdskrets
Anders Ax (S)
ledamot
Carl-Erik Nyström (C)
ersättare

Val av ledamöter i LAG-gruppen för Falun-Borlänge LEADERområde
Ledamöterna väljs på två år vid ordinarie årsstämma
Carin Gustafsson (S)
Ledamot
2012 - 2013
Helena Lindström (FAP) Ledamot
2011 - 2012

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

Styrgrupp för Kostprojektet
(Val flyttas fram till 2012)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 238

Sammanträdesdatum

2011-11-29

Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet,
Miljörådet, Beredningen för Falun Borlänge regionen,
Falun Borlänge regionen AB, Region Dalarna,
Samverkansberedningen mellan Falu kommun och
Landstinget Dalarna, VM-bolaget och Lugnet i Falun AB
KS0028/11

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar;
Informationen tas till protokollet.
Sammanfattning
Aktuell information från Tillväxtrådet, Miljörådet, Folkhälsorådet,
Beredningen för Falun Borlänge regionen, Falun Borlänge regionen AB,
Region Dalarna, Samverkansberedningen mellan Falu kommun och
Landstinget Dalarna, VM-bolaget och Lugnet i Falun AB.
För fullständig information avseende Region Dalarnas protokoll hänvisas
till www.regiondalarna.se/protokoll.html.
Beslutsunderlag
Inkomna protokoll från;
Folkhälsorådet 2011-10-03
Tillväxtrådet 2011-10-24
Lugnet i Falun AB 2011-10-18
Falun Borlänge regionen AB 2011-09-12, 2011-10-26 och 2011-11-15

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 239

Sammanträdesdatum

2011-11-29

Bildande av samrådsgrupp Lugnet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar;
1. Samrådsgrupp Lugnet bildas bestående av kommunstyrelsens
ordförande Jonny Gahnshag, oppositionsråd Mikael Rosén, politisk
representant från trafik- och fritidsnämnden, kommundirektören,
representant från Lugnet i Falun AB (Vd), representant från VMbolaget 2015 och representant från Skidförbundet samt adjungerad
från Visit Södra Dalarna AB.
2.

Kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag utses till ordförande
och sammankallande i samrådsgruppen.

3.

Kommunstyrelsens ordförande får, i samråd med övriga
förtroendevalda, på delegation besluta om budgeterade medel
avseende drift och investeringar till VM 2015 fram till dess att Lugnet
i Falun AB (LUFAB) övertagit fulla investeringsansvaret.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutar att bilda en samrådsgrupp för tydlig kontroll och
inriktning av kommande investeringar på Lugnet till Skid-VM 2015.
Samrådsgruppens sammansättning och befogenheter framgår av beslutet.

Sänds till
Samrådets representanter
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 240

Sammanträdesdatum

2011-11-29

Svar på remiss från Finansdepartementet; Spara i goda
tider (SOU 2011:59)
KS0647/11

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar;
1. Tillstyrka förslaget till modifierat balanskrav.
2. Avstyrka förslaget till kommunstabiliseringsfond.
3. Ställa sig bakom det särskilda yttrandet från SKL:s chefsekonom
Mats Kinnwall.
Sammanfattning
Utredningen om kommunsektorn och konjunkturen har den 15 september
2011 presenterat sitt betänkande ”Spara i goda tider” (SOU 2011:59). I
betänkandet föreslås dels modifieringar i Kommunallagens regler om
balanskrav, dels inrättandet av en statlig administrerad kommunstabiliseringsfond.
Utredningens analyser visar att det finns samband mellan konjunkturen och
de kommunala finanserna men att de varken är starka eller stabila.
Analyserna ger ändå tillräckligt stöd för att överväga förändringar som kan
bidra till större stabilitet i den kommunala verksamheten.
Förändringar kan göras som förstärker möjligheterna att motverka
konjunktursvängningar genom ett ökat lokalt konjunktursparande.
Förändringar kan också göras genom att utforma ett centralt system som kan
ge mer stabila planeringsförutsättningar för både staten och
kommunsektorn.
Utredaren förordar i första hand åtgärder som påverkar det lokala
beslutsfattandet. En kombination av lokala och centrala åtgärder är också
möjlig eftersom de kan komplettera varandra.
Kommentarer och förslag till ställningstagande är ett gemensamt förslag i
samarbete med de sex kommuner som ingår i Falun-Borlänge regionen AB.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Remiss från Finansdepartementet (SOU 2011:59)
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-1123.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-11-29

Sänds till
Finansdepartementet inkl kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret)
tjänsteskrivelse 2011-11-23.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)

Justerandes signaturer
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