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§ 106 Anmälningsärenden
Ärendet
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning daterad 2011-05-20.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att ta ovanstående anmälningsärenden till protokollet.

Justerandes signaturer
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FALU KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Anmälningsärenden
Nr

Ärende

Dnr

1. Minnesanteckning stadsbyggnadsberedning 2011-03-22

KS 129/11

2. Protokoll från Falu Elnät AB styrelsesammanträde nr 3 2011-04-27
Protokoll från Falu Energi & Vatten AB 2011-04-27 nr 4

KS 19/11

3. Årsredovisning Stiftelsen Stora Kopparberg 2010

KS 9/11

4. Dom från Förvaltningsrätten i mål 28315-10; Rätt till bidrag för fristående KS 361/09
grundskola enligt skollagen efter remiss från Skolinspektionen; Ansökan
från Kunskapsskolan i Sverige om godkännande av och rätt till bidrag för
en fristående grundskola i Falu kommun
5. Protokoll från skolnämnden 2011-04-27; Utredning angående sänkning
av barnantalet per avdelning enligt motion från Åsa Nilser (FP) Inför
maxtak inom barnomsorgen

KS 849/09

6. Protokoll från Säters kommun; Beslut om samarbete mellan Borlänge,
Falu, Gagnef, Ludvika, Säters och Smedjebackens kommuner på
upphandlingsområdet

KS 303/11

7. Överklagan av Evenemangsrådets beslut Falu Kommun 2011-04-04 till
Förvaltningsrätten i den del som avser evenemangsbidrag till Meter
Television AB

KS 25/11

Falu kommuns svar till förvaltningsrätten 2011-05-10
8. Protokoll Kommunala Handikapprådet 2011-03-31

Falun 2011-05-20

Jonny Gahnshag
Kommunstyrelsens ordförande

KS 106/11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 107

2011-05-31

§ 107 Delegationsärenden
Ärendet
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
2011-05-20.
Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbeslut avseende överlåtelse av fastighet eller del av fastighet 2011-05-12.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut i
låneärenden, daterat 2011-05-03.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut
avseende upphandlingsärenden daterade 2011-03-15, 2011-04-01 och 201105-09.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende personalärenden daterade 2011-05-16 och 2011-05-17 (2 st).
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende pensioner daterat 2011-05-17.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut
avseende fordonsbeställningar daterat 2011-04-30.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut
avseende avtal daterat 2011-04-30.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att ta föreliggande delegationsbeslut till protokollet.

Justerandes signaturer
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FALU KOMMUN
BESLUTSORGAN OCH KOMMUNDIREKTÖREN

Delegationsärenden för rubricerat
Nr

Ärende

Dnr

1.

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2011-04-19

2.

Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott 2011-04-20

3.

Protokoll från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2011-04-20

4.

Delegationsbeslut remiss från Länsstyrelsen Dalarnas län;
Ansökan från Sveriges Television AB om tillstånd att använda
övervakningskamera

KS 319/11

5.

Delegationsbeslut förordnande av Theresia Holmstedt Jensen som
borgelig vigselförrättare

KS 10/11

6.

Fullmakt för Kritster Anderson att företräda Falu kommun vid
DalaVindkraft Ek förenings ordinarie stämma

KS 2/11

7.

Delegationsbeslut – ansökan om medel från Råden för hållbar
utveckling från nätverket Föräldrar emellan (Centrumkyrkan)

KS 80/11

8.

Delegationsbeslut angående medel från evenemangsrådet till
Dalarnas Innebandyförbund - Newbody Cup 3--5 mars 2011

KS 25/11

9.

Delegationsbeslut angående medel från evenemangsrådet till
Meter Television AB - Idol auditionfest 2011-04-30--05-03

KS 25/11

10.

Delegationsbeslut i enlighet med evenemangsrådets fattade beslut
vid mötet 2011-02-09

KS 25/11

11.

Protokoll från evenemangsrådet 2011-04-04

KS 25/11

12.

Protokoll från Tillväxtrådets möte 2011-03-21

KS 112/11

13.

Attesträtter under 2011 för Beslutsorgan, Ej förvaltningsanknuten
verksamhet, stadskansliet, Överförmyndarverksamhet och
kommundirektör

KS 5/11

14.

Delegationsbeslut underhållning samt scen och ljusarbete i
samband med representationsmiddag Svenska skidspelen 2011

KS 5/11

15.

Delegationsbeslut om att företräda Falu Kommuns aktier i
bolagsstämma för Västra Falun AB år 2011

KS 2/11

Falun 2011-05-20

Eva Dahlander
Kanslichef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 108

Sammanträdesdatum

2011-05-31

§ 108 Budget 2012 och ekonomisk flerårsplan 2013-2014
Diarienummer KS 1/11

Ärendet
Kommunstyrelsens ordförande överlämnar Budget 2012 och ekonomisk
flerårsplan 2013-2014.
Ärendet har MBL-förhandlats 2011-05-23.
Oppositionen lämnar förslag till kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Beslutsunderlag
Budget 2012 med planeringsdirektiv och ekonomisk flerårsplan 2013-2014.
MBL-protokoll 2011-05-23.
Oppositionens förslag.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Enligt beslutsrutan nedan.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa utdebiteringen till 22:31 per skattekrona för år 2012,
att fastställa finansiella mål och riktlinjer för vad som är god ekonomisk
hushållning enligt vad som framgår av avsnitt 3 i dokumentet Budget
2012 och Ekonomisk plan 2013-2014,
att fastställa kommunens upplåningsram till 1 300 mnkr för år 2012,
att fastställa driftbudget- och investeringsramar för 2012 för kommunstyrelsen och nämnderna i enlighet med vad som anges i budgetdokumentet och dess att-satser,
att fastställa i budgetdokumentet redovisad resultat-, kassaflödes- och balansbudget för år 2012,
att godkänna ekonomisk plan för driftbudget- och investeringsramar för
2013-2014 för kommunstyrelsen och nämnderna i enlighet med vad
som anges i budgetdokumentet och dess att-satser,
att uppdra åt kommunstyrelsen och nämnderna att upprätta verksamhetsplan och budget utifrån angivna prioriteringar och fastställd ram för år
2012 enligt budgetdokumentet.
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Protokollsanteckning
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan
Hammar (M), Mats Dahlström (C), Maria Gehlin (FAP) och Ingrid Näsman
(KD) deltar inte i beslutet.
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§ 109 Svar på motion från Mikaela Johnsson (S) Roza Güclü
Hedin (S) och Johnny Gahnshag (S); Flexiblare vistelsetid på förskolan
Diarienummer KS 404/10

Ärendet/Tidigare behandling
Mikaela Johnsson (S), Roza Güclü Hedin (S) och Johnny Gahnshag (S) yrkar i en motion daterad den 20 maj 2010 ”Flexiblare vistelsetid på förskolan” att Falu Kommun inför två alternativ i förskolan för barn till arbetslösa
och föräldralediga, 15-timmars eller 20/25-timmarstaxa enligt beskrivet
förslag.
Skolnämnden beslutade den 28 oktober 2010 att föreslå kommunstyrelseförvaltningen avslå motionen så att barn till föräldralediga och arbetslösa
även fortsättningsvis ska erbjudas de 15 timmar/vecka som lagen föreskriver
och att timmarna som tidigare ska förläggas till tre timmar/dag.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 1 mars 2011 och föreslog kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att under höst terminen 2011 ska
Falu kommun i ett första steg för att öka flexibiliteten i förskolan för barn
till arbetslösa och föräldralediga (dvs15-timmarsbarnen) införa ytterligare
ett alternativ inom den befintliga tidsramen på 15 timmar (3 dagar x 5 timmar).
Kommunfullmäktige beslutade den 10 mars 2011 att återremittera ärendet
för att utreda de ekonomiska konsekvenserna (investering och driftskostnader) och ökad arbetsbelastning för befintlig personal när man utökar tillgängligheten för de s.k. 15-timmars barnen med;
- två alternativ; 3 tim x 5 dag/vecka alternativt 5 tim x 3 dag/vecka
- utökning till 20 timmar/vecka
- utökning till 25 timmar/vecka.
Skolnämnden beslutade den 27 april att återremittera ärendet till skolförvaltningen för framtagande av erforderligt beslutsunderlag.
Skolnämnden behandlade ärendet igen vid sammanträde den 25 maj och
beslutade att förskolorna inför flexibel vistelsetid för 15-timmarsbarn med
3 dagar/5 timmar och 5 dagar/3 timmar, samt
att inte införa en ökning av vistelsetiden från idag 15-timmar till 20 eller 25
timmar med hänsyn taget till ökad arbetsbelastning.
Beslutsunderlag
Motion från Rosa Güclü Hedin, Mikaela Johnsson och Jonny Gahnshag
daterad 2010-05-20.
Protokoll från skolnämnden daterad 2010-10-28, § 172/skolförvaltningens/
tjänsteskrivelse 2010-10-11.
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Protokoll från allmänna utskottet 2011-02-16, § 15.
Protokoll från kommunstyrelsen 2011-03-01, § 24.
Protokoll från kommunfullmäktige 2011-03-10.
Protokoll från skolnämnden 2011-04-27, § 63.
Protokoll från skolnämnden 2011-05-25, § 74/ tjänsteskrivelse 2011-05-06.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till skolnämndens förslag och med
tillägg att motionen därmed anses bifallen i den del som framgår av första
att-satsen.
Mikael Rosén: Bifall till ordförandens förslag och med tillägg att finansiering av beslutet ska ske inom skolans ram.
Ordförande Jonny Gahnshag: Avslag på att finansiering av beslutet ska ske
inom skolans ram.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena enligt nedan vilket kommunstyrelsen godkänner.
Först ställs proposition på ordförandens första yrkande ovan vilket kommunstyrelsen ställer sig bakom.
Därefter ställer ordföranden proposition på Mikael Roséns tilläggsyrkande
och finner att det avslås.
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande:
Ja-röst för bifall till ordförandens förslag.
Nej-röst för bifall till Mikael Roséns förslag.
Omröstningsresultat: 8 ja-röster, 7 nej-röster.
Ja: Jonny Gahnshag (S), Susanne Norberg (S), Margareta Källgren (S),
Britt Källström (S), Arne Mellqvist (S), Richard Holmqvist (MP), Linnea
Risinger (MP) och Kicki Stoor (V).
Nej: Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan
Hammar (M), Mats Dahlström (C), Maria Gehlin (FAP) och Ingrid Näsman
(KD).
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förskolorna inför flexibel vistelsetid för 15-timmarsbarn med 3 dagar/5
timmar och 5 dagar/3 timmar,
att inte införa en ökning av vistelsetiden från idag 15-timmar till 20 eller 25
timmar med hänsyn taget till ökad arbetsbelastning samt
Justerandes signaturer
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att motionen därmed anses bifallen i den del som framgår av första attsatsen.
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§ 110 Svar på motion från Jonny Gahnshag (S), Lena Johnsson (S), Christer Falk (S) och Yvonne Jakobsson (S);
Mer gemenskap kring maten
Diarienummer KS 355/10

Ärendet
Jonny Gahnshag, Lena Johansson, Christer Falk och Yvonne Jakobsson, har
i gemensam motion föreslagit att samtliga kommunens pensionärer som har
hemtjänst och/eller måltidsservice ska ges möjlighet att äta på kommunens
skolor. Förslaget syftar till att erbjuda bra mat och öka kontakterna både
inom seniorledet och mellan generationerna. Kostenheten föreslås få i uppdrag att tillsammans med omvårdnads- och skolförvaltningen utreda och
inkomma med förslag till åtgärder.
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
förslag är enligt beslutsrutans två första att-satser nedan samt att motionen
ska vara besvarad.
Tidigare behandling
Skolnämnden har den 28 oktober 2010, som eget yttrande översänt skolförvaltningens kartläggning av möjligheterna att vid sina serveringsställen erbjuda pensionärer lunch i anslutning till skollunchen. Av yttrandet framgår
att inte alla skolor kan ta emot externa lunchgäster.
Omvårdnadsnämnden föreslår den 15 december 2010 med hänvisning till
kommunens rätt att utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla servicetjänster till personer som fyllt 67 år – att personer över 67 års
ålder erbjuds möjlighet att äta på kommunens skolor.
Allmänna utskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Beslutsunderlag
Motion från Jonny Gahnshag, Lena Johnsson, Christer Falk och Yvonne
Jakobsson 2010-05-04.
Protokoll från skolnämnden 2010-10-28, § 173/ tjänsteskrivelse 2010-10-18.
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2010-12-15, § 141/tjänsteskrivelse
2010-12-02.
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
tjänsteskrivelse 2011-04-19.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-04-06.
Protokoll från allmänna utskottet 2011-05-18, § 58.
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Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag med ändring
att motionen ska vara bifallen.
Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag med ändring att motionen
ska vara besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt sitt eget förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra till kostenheten att fr.o.m. höstterminen 2011 erbjuda pensionärer, som beviljas hjälp från kommunen, möjlighet att inta lunch i vissa
av kommunens skolmatsalar. Driftstart ska ha föregåtts av samråd med
ansvarig rektor på plats,
att uppdra åt kostenheten att i samråd med kommunstyrelseförvaltningen
(ekonomikontoret) utarbeta prislista för pensionärslunch i skolmatsal att
föreläggas kommunstyrelsen för godkännande samt
att motionen är bifallen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 111 Svar på medborgarförslag: Minnesskrift om stads- och
kommunfullmäktiges verksamhet i Falun inför 150-års
jubiléet 2012
Diarienummer KS 676/10

Ärendet
I ett medborgarförslag föreslås det att en minnesskrift om stads- och kommunfullmäktiges verksamhet i Falun ska sammanställas till en skrift som
ska tryckas i bokform. Detta med anledning att det, år 2012, är 150 år sedan
magistraten ersattes med stadsfullmäktigeinstitutionen. Det första stadsfullmäktigesammanträdet hölls i december 1862.
Medborgarförslagsställaren anser att det vore värdefullt för faluborna – nuvarande och framtida – ställa samman intressanta och betydelsefulla beslut
med tillhörande bakgrund till varför besluten tagits.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan
nedan.
Tidigare behandling
Allmänna utskottets förslag är enligt beslutsrutan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2011-11-18.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-03-14.
Protokoll från allmänna utskottet 2011-05-18, § 59.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Avslå medborgarförslaget.
Maria Gehlin: Bifall till medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordförande ställer propositionen på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt sitt eget förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget om att upprätta en minnesskrift om stads- och
kommunfullmäktiges verksamhet i Falun inför 150-års jubileet 2012.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Protokollsanteckning
Maria Gehlin (FAP) föreslår att finansiering sker via Fas 3 alternativt eller
tillsammans med ”studentarbete” för högskolan.
Arbetet och medlen behöver således inte belasta kommunens medel eller
personal.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 112 Inrättande av tillfällig fullmäktigeberedning om Falu
Demokratikommun
Diarienummer KS 342/11

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) har fått i uppdrag av kommunalråden att skriva fram ett förslag till beslut om inrättande av en tillfällig
fullmäktigeberedning kallad ”Fullmäktigeberedning om Falu Demokratikommun”.
Med anledning därav har kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) skrivit fram en instruktion för den framtida fullmäktigeberedningen om Falu
Demokratikommun. Instruktionen innehåller bland annat föreskrifter om
beredningens mål, syfte och uppdrag, tid för genomförande av uppdrag samt
val av ledamöter, val av ordförande, arvode och initiativrätt i kommunfullmäktige.
I instruktionen för fullmäktigeberedning om Falu Demokratikommun anges
tre huvuduppdrag:
1. upprätta en handlingsplan för demokrati- och medborgardialog,
2. upprätta ett styrdokument till grund för handlingsplan för demokrati- och
medborgardialog där handlingsplanens mål specificeras samt
3. utreda politisk plattform och organisatorisk hemvist för de demokratioch medborgardialogfrågor som handlingsplanen aktualiserar genom att
upprätta ett särskilt styrdokument.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan
nedan.
Tidigare behandling
Allmänna utskottets förslag är enligt beslutsrutan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-05-16.
Protokoll från allmänna utskottet 2011-05-18, § 61.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till allmänna utskottets förslag med
tillägg att den tillfälliga fullmäktigeberedningen tillåts verka fram till 201207-01.
Mikael Rosén: Bifall till ordförandens förslag med ändring så att § 6 och 10
i Instruktionen för den tillfälliga fullmäktigeberedningen får följande lydelse;

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 6 Inga ersättare utses. Vid särskilda tillfällen när ledamot är frånvarande
medges rätt för respektive parti att utse ersättare för att tjänstgöra i ledamots ställe.
§ 10 Om ledamot är hindrad att delta i ett sammanträde får ersättare tillkallas av det parti ledamoten tillhör för att tjänstgöra i dennes ställe.
Maria Gehlin: Tillsätt nio ledamöter, en från varje parti, istället för tolv.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på sitt eget yrkande och Mikael Roséns
yrkande enligt ovan vilket kommunstyrelsen godkänner.
Därefter ställs proposition på Maria Gehlins yrkande om att tillsätta nio ledamöter i stället för tolv varvid kommunstyrelsen beslutar att fullmäktigeberedningen ska utgöras av tolv ledamöter.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning om Falu Demokratikommun,
att anta Instruktion för tillfällig fullmäktigeberedning om Falu Demokratikommun, daterat 2011-05-16; med ändring att den tillfälliga fullmäktigeberedningen tillåts verka fram till 2012-07-01 och § 6 att lyda; Inga
ersättare utses. Vid särskilda tillfällen när ledamot är frånvarande medges rätt för respektive parti att utse ersättare för att tjänstgöra i ledamots ställe.
I § 10 att lyda; Om ledamot är hindrad att delta i ett sammanträde får
ersättare tillkallas av det parti ledamoten tillhör för att tjänstgöra i
dennes ställe.
att utse Susanne Norberg (S), Anna Fält (S), Bruno Kaufman (MP), Linnea
Risinger (MP), Svante Olsson (V), Erik Lindén Dalarud (V), Lilian
Eriksson (M), Carl-Erik Nyström (C), Stefan Clarström (FAP) och Lena
Måg (FP) som ledamöter i fullmäktigeberedningen för Falu Demokratikommun,
att utse xxx som ordförande i fullmäktigeberedningen för Falu Demokratikommun,
att finansieringen för 2011 sker med 100 000 kronor genom Särskilda
framtidssatsningar, samt
att finansieringen för 2012- 2014 hänskjuts till det pågående budgetarbetet.
Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna lämnar namnuppgift vid sammanträdet den 9 juni 2011.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 113 Upphävande av detaljplanen för större delen av Sågmyra tätort
Diarienummer KS 176/07

Ärendet
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott uppdrog den 14 april 2007 åt kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) att upphäva detaljplanen
eller upprätta ny detaljplan för de delar av Sågmyra, där gällande plan föreskriver trafiklösningar, som inte längre är aktuella.
Eftersom vägar måste vara sammanhängande från en korsning till nästa, tog
kommunen på sig att finansiera denna planprocess, till skillnad från planärenden som syftar till att tillgodose fastighetsägares önskemål angående
den egna fastigheten, vilka bekostas av respektive fastighetsägare. Efter
utredning kom stadsbyggnadskontoret fram till att det bästa alternativet är
att detaljplanen upphävs för större delen av Sågmyra tätort. Outnyttjade
byggrätter har dock bibehållits planlagda, om inte fastighetsägarna motsatt
sig detta, liksom idrottsplatsen, viktig parkmark och en outbyggd men angelägen vägsträckning.
Förslaget till upphävande är av principiellt intresse, eftersom det innebär
att större delen av Sågmyra tätort kommer att sakna detaljplanereglering.
Upphävandet bör därför beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt
beslutsrutan.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 23 november 2010,
som samrådsyttrande i ärendet, lämna förslaget till planupphävande utan
erinran. Byggnadsnämnden beslutar den 5 maj 2011, med omedelbar justering, göra en mindre revidering av förslaget till planupphävande samt att
därefter godkänna förslaget för antagande.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2011-05-05 med bilagor.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 74.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att detaljplanen för större delen av Sågmyra tätort upphävs.

Protokollsanteckning
Ingrid Näsman (KD) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling och
beslut.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 114 Antagande av detaljplan för Högskolan Dalarna mm på
Lugnet
Diarienummer KS 379/09

Ärendet/Tidigare behandling
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott (KSU) beslutade den 17 juni 2009 att
ge kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) i uppdrag att upprätta en detaljplan för Högskolan Dalarna mm på Lugnet. Syftet är bl a att
göra det möjligt att bygga till nuvarande högskolebyggnad med ett nytt bibliotek. Planen omfattar även Sveriges Televisions nuvarande lokaler. Dessa
kommer att tas över av Elsborgskyrkan, som planerar att bygga till de befintliga lokalerna med en kyrksal/konferenslokal.
Under planarbetet har KSU den 19 oktober 2010 yttrat sig över ett samrådsförslag, som man lämnat utan erinran, samt beslutat att de preliminära kostnader som redovisades skulle hanteras i den fortsatta budgetberedningen.
Planarbetet och de ekonomiska konsekvenserna har även behandlats på
stadsbyggnadsberedningen vid flera tillfällen. Byggnadsnämnden godkände
vid sitt sammanträde den 7 april 2010 detaljplanen för antagande. Detaljplanens genomförande förutsätter att flera avtal tecknas med berörda fastighetsägare i området och att kommunala medel avsätts för bl.a gatuombyggnad. Dessa frågor behandlas i ett separat ärende som följer detaljplanen till
antagande.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt
beslutsrutan.
Utvecklingsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan eget yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2011-05-03 med antagandehandlingar.
Protokoll från byggnadsnämnden 2011-04-07, § 56.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 76.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att detaljplan för Högskolan Dalarna mm på Lugnet antas.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 115 Godkännande att starta upphandling av nytt Högskolebibliotek på Lugnet
Diarienummer KS 386/11

Ärendet
Högskolan Dalarna hyr av Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet
KB (nedan Lugnet KB) högskolebyggnaden på Lugnet. Lugnet KB är ett
kommanditbolag (handelsbolag) där Falu kommuns Förvaltning AB är
kommanditdelägare och Falu kommun är komplementär.
Hyresavtalet förhandlades om år 2008 och löper nu till år 2023 med förlängningsklausuler.
Under de senaste åren har det pågått en diskussion mellan Lugnet KB och
Högskolan Dalarna om att bygga ett nytt bibliotek för högskolans behov.
Parallellt med detta har det förts förhandlingar med Högskolan Dalarna om
ett långsiktigt hyresavtal för biblioteket.
För att få en långsiktighet i hyresförhållandet i syfte att trygga investeringen
för Lugnet KB har Högskolan gått in till regeringen för att få tillstånd till ett
20-årigt hyresavtal.
En förutsättning för byggnationen är att det träffas ett hyresavtal mellan
Högskolan Dalarna och Lugnet KB som tryggar investeringen och bolaget
anhåller nu om att kommunfullmäktige i Falun ger klartecken att lämna ut
byggnationen på anbud.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är enligt beslutsrutan.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan eget yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-11.
Protokoll styrelsesammanträde Fastighetsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB 2011-05-13.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 77.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna att upphandling av högskolebiblioteket får göras.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 116 Köp av del av fastigheten Falun Köpmannen 12
Diarienummer KS 685/10

Ärendet
Enligt förslag till köpekontrakt köper Falu kommun del av fastigheten
Köpmannen 12 av Masmästaren Dalarna HB för en köpeskilling om
6.000.000 kronor. Köpet avser den del av fastigheten som belades med rivningsförbud i den detaljplan som upprättades 2009.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) kommer då köpet
genomförts omgående påbörja en försäljningsprocess.
Förutom köpeskillingen innebär köpet kostnader för fastighetsbildning och
lagfart om ca 270.000 kronor.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt
beslutsrutan med tillägg av följande att-satser från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) till kommunstyrelsens sammanträde
att investeringen ska ske genom omfördelning inom kommunens beslutade
investeringsram för 2011 samt
att ge kommunstyrelsen (kommunstyrelseförvaltningen ekonomikontoret) i
uppdrag att till kommunfullmäktige i september lämna förslag på omfördelning.
Tidigare behandling
Fastighetsutskottets förslag är enligt kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2011-05-02.
Protokoll från fastighetsutskottet 2011-05-18, § 18.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till fastighetsutskottets förslag som innebär att köpeskillingen är 6.000.000 kronor.
Mikael Rosén och Maria Gehlin: Köpeskillingen ska var 4.500.000 kronor,
bifall i övrigt till fastighetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena om köpeskillingen och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget förslag.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna avtal med Masmästaren Dalarna HB avseende köp av del av
fastigheten Falun Köpmannen 12,
att köpet innebär en utökning av investeringsbudgeten 2011 med 6.270.000
kronor,
att köpet ska belasta investeringsprojektet 90400, allmänna markreserven,
att investeringen ska ske genom omfördelning inom kommunens beslutade
investeringsram för 2011 samt
att ge kommunstyrelsen (kommunstyrelseförvaltningen ekonomikontoret) i
uppdrag att till kommunfullmäktige i september lämna förslag på omfördelning.

Reservation
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan
Hammar (M), Maria Gehlin (FAP) och Ingrid Näsman (KD) reserverar sig
mot beslutet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 117 Antagande av Bostadsprogram 2012-2014
Diarienummer KS 675/10

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att kommunen antar ett Bostadsprogram för perioden 2012-2014. Programmet, som ska
antas av kommunfullmäktige, med dess vision och mål ska utgöra grund för
kommunens bostadsplanering och är tänkt att ligga fast under mandatperioden.
Som komplement till Bostadsprogrammet finns även följande handlingar
som ska godkännas av kommunstyrelsen och som kommer att förnyas i
samband med budgetprocessen varje år:
•

Åtgärdsplan

•

Utbyggnadsplan

Åtgärdsplanen beskriver vilka åtgärder som ska utföras för att målen ska nås
och utbyggnadsplanen redovisar planerade bostadsprojekt för perioden
2012-2014.
Dessutom finns ett beslutsunderlag, ”Bostadsmarknaden i Falun” som är en
beskrivning av hur bostadsmarknaden ser ut i Falun med statistik och annat
underlag. Detta dokument kommer också att uppdateras årligen och finnas
tillgängligt för intresserade på kommunens hemsida.
Tidigare behandling
Avstämningar har skett i kommunstyrelsens utvecklingsutskott den 15 februari och 19 april i år.
Utvecklingsutskottets förslag är att anta bostadsprogrammet med följande
justering;
sid 6, tillägg under första punkten;
- Stadens och landsbygdens förutsättningar och behov ska båda uppmärksammas.
tillägg under rubriken mål som andra punkt;
- Minst ett lägenhetsboende ska starta utanför Falu tätort under tiden 20122014.
Godkänna Åtgärdsplan och Utbyggnadsplan med följande justering;
i Åtgärdsplan sid. 3 under rubriken Riktlinjer för ett varierat bostadsutbud,
som andra punkt under Mål;
- Minst ett lägenhetsboende ska starta utanför Falu tätort under tiden 20122014, samt
under åtgärd som andra punkt;

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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- Tillsammans med bostadsföretag eller annan identifiera ort och lägen som
lämpar sig för nybyggnation av lägenheter utanför Falu tätort.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2011-05-04 med bilagor/ reviderat till kommunstyrelsens sammanträde den
31 maj 2011 enligt utvecklingsutskottets förslag.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 78.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Bostadsprogram 2012-2014.
Kommunstyrelsen beslutar vidare för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan
att godkänna Åtgärdsplan och Utbyggnadsplan.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 118 Tidigareläggning av investeringen för Slättaskogens
etapp två till 2011
Diarienummer KS 343/09

Ärendet
Gator, vatten och avlopp m.m. byggs nu för den första etappen villatomter i
Slättaskogen och de flesta av de 33 tomterna är sålda eller bokade. Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) bedömer att efterfrågan
på nästa etapps 20 tomter kommer att vara stor och att det finns betydande
samordningsvinster, såväl ekonomiska som praktiska, med att omedelbart
fortsätta med utbyggnaden av nästa etapp.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt
beslutsrutan med tillägg av följande att-satser från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) till kommunstyrelsens sammanträde
att investeringen ska ske genom omfördelning inom kommunens beslutade
investeringsram för 2011 samt
att ge kommunstyrelsen (kommunstyrelseförvaltningen ekonomikontoret) i
uppdrag att till kommunfullmäktige i september lämna förslag på omfördelning.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade den 11 februari 2010, om igångsättningstillstånd för utbyggnaden av bostadsområdet Slättaskogen.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2011-05-03.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 79.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tidigarelägga investeringen för Slättaskogens etapp två till 2011,
att investeringen ska ske genom omfördelning inom kommunens beslutade
investeringsram för 2011 samt

Justerandes signaturer
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att ge kommunstyrelsen (kommunstyrelseförvaltningen ekonomikontoret) i
uppdrag att till kommunfullmäktige i september lämna förslag på omfördelning.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

28 (67)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
119TT

2011-05-31

§ 119 Förslag om revidering av taxa för kontroll enligt lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel
Diarienummer KS 322/11

Ärendet/Tidigare behandling
Kommunfullmäktige antog den 26 november 2009, en ny taxa för kontroll
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Det finns nu anledning att revidera taxan.
Miljönämndens beslut den 6 april 2011 är enligt beslutrutan.
Utvecklingsutskottet beslutade att behandla timtaxan för samtliga taxeärenden §§ 82, 83, 84 och 85 samfällt, vidare beslut i detta ärende är enligt beslutsrutan samt att till kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj 2011
komplettera beslutsunderlaget med en redogörelse av vad förslaget till beslut ekonomiskt innebär för skolnämnden och omvårdnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Protokoll miljönämnden 2011-04-06 § 41/tjänsteskrivelse 2011-03-29.
Taxa för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
2011-03-23.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 82.
Delbeslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag att
timtaxan för samtliga taxeärenden §§ 119, 120, 121 och 122 behandlas samfällt.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottet förslag, vilket
innebär en taxehöjning till 800 kr.
Mikael Rosén och Maria Gehlin: Oförändrad timtaxa, 700 kr.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt sitt eget förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till reviderad taxa för kontroll enligt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel daterad 2011-03-23 samt
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2012.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
120TT

2011-05-31

§ 120 Förslag om revidering av taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet
Diarienummer KS 323/11

Ärendet/Tidigare behandling
Kommunfullmäktige antog den 30 november 2006, en ny taxa för offentlig
kontroll inom livsmedelsområdet. Taxan har sedan reviderats genom beslut i
kommunfullmäktige den 11 december 2008. Det finns nu anledning att än
en gång revidera taxan.
Miljönämndens beslut den 6 april 2011 är enligt beslutrutan.
Utvecklingsutskottet beslutade att behandla timtaxan för samtliga taxeärenden §§ 82, 83, 84 och 85 samfällt, vidare beslut i detta ärende är enligt beslutsrutan samt att till kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj 2011
komplettera beslutsunderlaget med en redogörelse av vad förslaget till beslut ekonomiskt innebär för skolnämnden och omvårdnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Protokoll miljönämnden 2011-04-06 § 38/tjänsteskrivelse 2011-03-29.
Taxa för offentlig kontroll inom Livsmedelsområdet 2011-03-22.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 83.
Yrkanden/Beslutsgång
Se paragraf 119.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet daterad 2011-03-22 samt
att taxan ska gälla från den 1 januari 2012.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
121TT

2011-05-31

§ 121 Förslag om revidering av taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område
Diarienummer KS 324/11

Ärendet/ Tidigare behandling
Kommunfullmäktige antog den 11 december 2008, en ny taxa för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan har sedan reviderats genom
beslut i kommunfullmäktige den 26 november 2009. Det finns nu anledning
att än en gång revidera taxan.
Miljönämndens beslut den 6 april 2011 är enligt beslutrutan.
Utvecklingsutskottet beslutade att behandla timtaxan för samtliga taxeärenden §§ 82, 83, 84 och 85 samfällt, vidare beslut i detta ärende är enligt beslutsrutan samt att till kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj 2011
komplettera beslutsunderlaget med en redogörelse av vad förslaget till beslut ekonomiskt innebär för skolnämnden och omvårdnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Protokoll miljönämnden 2011-04-06 § 39/tjänsteskrivelse 2011-03-29.
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2011-03-22.
Taxebilagor 1-3, 2011-03-22.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 84.
Yrkanden/Beslutsgång
Se paragraf 119.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område daterad 2011-03-22 samt
att taxan ska gälla från den 1 januari 2012.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
122TT

2011-05-31

§ 122 Förslag om revidering av taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område
Diarienummer KS 325/11

Ärendet/Tidigare behandling
Kommunfullmäktige antog den 26 november 2009, en ny taxa för tillsyn
inom strålskyddslagens område. Det finns nu anledning att revidera taxan.
Miljönämndens beslut den 6 april 2011 är enligt beslutrutan.
Utvecklingsutskottet beslutade att behandla timtaxan för samtliga taxeärenden §§ 82, 83, 84 och 85 samfällt, vidare beslut i detta ärende är enligt beslutsrutan samt att till kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj 2011
komplettera beslutsunderlaget med en redogörelse av vad förslaget till beslut ekonomiskt innebär för skolnämnden och omvårdnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Protokoll miljönämnden 2011-04-06 § 40/tjänsteskrivelse 2011-03-29.
Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område 2011-03-30.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 85.
Yrkanden/Beslutsgång
Se paragraf 119.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till reviderad taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område daterad 2011-03-30 samt
att taxan ska gälla från den 1 januari 2012.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
123T

2011-05-31

§ 123 Antagande av Falu kommuns program för kvinnofrid mot våld i nära relationer
Diarienummer KS 73/11

Ärendet/Tidigare behandling
Falu kommuns program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer, utgörs
av en programdel som föreslås av socialförvaltningen att antas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 18 januari
2011 att skicka förslag till handlingsprogram för kvinnofrid på remiss. Remisstiden gick ut den 31 mars 2011 och fem remissinstanser har yttrat sig.
Dessa har inte haft något att erinra gentemot programdelen.
Faktadelen som finns med i handlingarna är för att förklara och ge en vidare
bakgrund till programmet, den är inte föremål för politisk behandling.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens förslag 2011-04-21/programdel, faktadel och samrådsredogörelse.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 86.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Falu kommuns program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer,
daterad 2011-04-21 med följande justering;
- texten på sidan 4 i programmet, andra underrubriken under avgränsningar ändras till Mäns våld mot kvinnor samt att ordet annan stryks i
stycket under.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
124TT

2011-05-31

§ 124 Bildande av Lugnets Utvecklings- och förvaltnings AB
Diarienummer KS 389/11

Ärendet
Revisorerna påtalade i en revisionsrapport år 2010 att det fanns otydligheter
i vilken styrning och ledning som tillämpas på Lugnetanläggningarna och
visade på behovet av att ta fram en strukturerad plan för investeringar och
underhåll på Lugnet.
I november 2010 beslutade kommunstyrelsen bland annat att tillsätta en
arbetsgrupp med uppgift att skyndsamt ta fram en förnyad strategisk plan
för Lugnets utveckling.
Gruppen har bestått av presidierna i kommunstyrelsens utvecklingsutskott
och trafik- och fritidsnämnden. I gruppen har även chefen för trafik och fritidsförvaltningen, Lugnetchefen, ekonomichefen, kommunjuristen och
kommundirektören ingått.
Under arbetet kan konstateras att den strategiska plan som fastställdes år
2002 alltjämt har bärighet och att det således inte finns något direkt behov
av att omarbeta planen. Gruppen har istället koncentrerat arbetet på att hitta
ett lämpligt sätt att styra och leda verksamheterna på Lugnet. I detta arbete
har även den motion som socialdemokraterna lade i april 2010 ”Lugnetanläggningen i ett framtidsperspektiv” tjänat som ett underlag.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att man bildar ett utvecklings- och
förvaltningsaktiebolag för Lugnetanläggningarna med uppgift att äga och
förvalta anläggningarna inom Lugnetområdet men även att vara en aktiv
aktör i utvecklings- och exploateringsfrågor inom Lugnetområdet.
Förslag till bolagsordning och ägardirektiv har revideras inför kommunstyrelsens sammanträde.
Tidigare behandling
Revisionsrapporten har behandlats i kommunstyrelsen den 16 november 2010.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan, inklusive godkännande av
ägardirektiv i fjärde att-satsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-09 med bilagor,
Strategisk plan Lugnet, granskning av Lugnet- ledning och styrning, (reviderat) förslag till bolagsordning och ägardirektiv.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 87.
Yrkanden
Mikael Rosén: Avvakta med godkännande av ägardirektiv till hösten 2011.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§
124TT

Sammanträdesdatum

2011-05-31

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bilda ett helägt kommunal bolag benämnt Lugnets Utvecklings- och
Förvaltnings Aktiebolag,
att aktiekapitalet i Lugnets Utvecklings- och Förvaltnings AB ska vara
100.000 kr,
att finansiera aktiekapitalet 100.000 kr från rörelsekapitalet,
att godkänna bolagsordning,
att utse fem styrelseledamöter och fem styrelsesuppleanter för tiden intill
slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa allmänna val till
kommunfullmäktige,
att utse ordförande och vice ordförande i bolaget för samma period som för
bolagets styrelse,
att utse en lekmannarevisor för samma period som för bolagets styrelse,
att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra bildandet av bolaget,
att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med
erforderliga ändringar i reglementet för trafik- och fritidsnämnden och
eventuellt kommunstyrelsens reglemente med anledning av bolagets
bildande samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med
övriga frågor med anledning av bolagets bildande.
Kommunstyrelsen beslutar vidare för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan
att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att genomföra bildandet av bolaget,
att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att återkomma med erforderliga
ändringar i trafik- och fritidsnämndens reglemente och eventuellt i
kommunstyrelsens reglemente samt
att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att i samråd med bolagets styrelse bereda övriga erforderliga frågor med anledning av bolagets bildande.
Protokollsanteckning
Personval till bolaget kommer att göras vid kommunfullmäktiges sammanträde.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

35 (67)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§
124TT

Sammanträdesdatum

2011-05-31

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
125TT

2011-05-31

§ 125 Godkännande av organisatorisk hemvist för Dalarnas
kollektivtrafikmyndighet
Diarienummer KS 269/11

Ärendet
Med anledning av förändringar i lagstiftningen för kollektivtrafik ska det
från och med den 1 januari 2012 finnas en kollektivtrafikmyndighet i varje
län i Sverige. Kollektivtrafikmyndigheten ska ansvara för och överta de befogenheter som nuvarande trafikhuvudmän inom kommuner och landsting
har avseende den allmänna trafiken.
Förhandlingar har förts mellan Landstinget Dalarna och Region Dalarna om
var ansvaret för bildande av kollektivtrafikmyndighet ska ligga. Dessa förhandlingar har resulterat i att Region Dalarna axlar detta uppdrag. Med anledning därav har Region Dalarna inkommit med en skrivelse angående
bildande av kollektivtrafikmyndighet samt förslag till beslut om ändring i
förbundsordning.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Region Dalarna angående bildande av Dalarnas kollektivtrafikmyndighet samt förslag till kommuner och landsting angående kollektivtrafikmyndighet 2011-03-22.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-05-05.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 88.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Region Dalarna blir organisatorisk hemvist för Dalarnas kollektivtrafikmyndighet med start 2012-01-01 samt
att godkänna följande två tillägg i kursiv stil i förbundsordningen för Region Dalarna:
§ 2 Förbundets uppgifter – vara regional kollektivtrafikmyndighet för
Dalarnas län,
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§
125TT

Sammanträdesdatum

2011-05-31

§ 12 Kostnadstäckning – Vad avser kostnaderna för kollektivtrafiken ska
särskilt avtal träffas mellan medlemmarna.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
126TT

2011-05-31

§ 126 Godkännande av byte av logotyp för Falu kommun samt
plan för genomförandet
Diarienummer KS 280/11

Ärendet
Direktionen för Region Dalarna presenterade i december 2010 nya tänkta logotyper för Dalarnas kommuner, Landstinget Dalarna samt Högskolan Dalarna. Direktionen hade fattat beslut under hösten 2010 att samtliga kommuner i
Dalarna, Landstinget Dalarna samt Högskolan Dalarna, skulle rekommenderas
att byta ut sina nuvarande logotyper mot de nya logotyperna.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan.
Tidigare behandling
Region Dalarna presenterade beslut och bakgrund till det rekommenderade
logotypebytet för kommunstyrelsen den 29 mars 2011. Kommunstyrelsen
beslutade även att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliets
informationsavdelning) att arbeta fram förslag på hur implementeringen av
det nya varumärket, i enlighet med beslut i Region Dalarna den 9 december
2010, ska genomföras i Falu kommun och redovisa uppdraget inför utvecklingsutskottets sammanträde den 17 maj 2011.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet/informationsavdelningen)
tjänsteskrivelse 2011-05-03.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-05-05.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 89.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Maria Gehlin: Avslag till förslaget.
Beslutsgång
Ordförande ställer propositionen på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt sitt eget förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna ett byte av Falu kommuns nuvarande logotyp mot den av Region Dalarna föreslagna logotypen så att denna fortsättningsvis blir
kommunens officiella logotyp samt
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§
126TT

Sammanträdesdatum

2011-05-31

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet/informationsavdelningen) att genomföra logotypbytet i enlighet med tidplanen i
tjänsteskrivelsen 2011-05-03.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 127

2011-05-31

§ 127 Godkännande av förnyat avtal med Folkets Hus
Diarienummer KS 684/10

Ärendet/Tidigare behandling
Falu kommun har sedan många år tillbaka avtal med Folkets Hus om årligt
driftsstöd. Det senaste avtalet har gällt i 10 år och löper ut den 14 juni 2011.
Till följd av det har förslag till nytt avtal utarbetats vilket, enligt önskemål
från Folkets Hus, föreslås träda ikraft per den 1 januari 2011 och löpa i 5 år.
Kommunstyrelseförvaltningen lämnade förslag till nytt avtal till utvecklingsutskottets sammanträde den 18 januari 2011 med begäran om komplettering lämnades ärendet vidare till kommunstyrelsen som sedan beslutade
om återremiss för en grundlig analys med erforderligt beslutsunderlag och
med förslag till alternativa lösningar.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar kompletterande
information i ärendet den 3 maj 2011.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-11-24.
Förslag till avtal 2010-11-24.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-01-18, § 13.
Protokoll från kommunstyrelsen 2011-02-01, § 9.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-0503/Folkets Hus Årsmöteshandlingar 2011.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag med instämmande av Mikael Rosén och Mats
Dahlström: Teckna ett ettårigt avtal avseende driftstöd om 5,5 mkr med Föreningen Falu Folkets Hus ekonomisk förening.
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Föreningen Falu Folkets Hus ta fram förslag till alternativt ägande av fastigheten
senast 2011-12-01.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att teckna ett ettårigt avtal avseende driftstöd om 5,5 mkr med Föreningen
Falu Folkets Hus ekonomisk förening.
Kommunstyrelsen beslutar vidare för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 127

2011-05-31

att kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) får i uppdrag att tillsammans med Föreningen Falu Folkets Hus ta fram förslag till alternativt ägande av fastigheten senast 2011-12-01.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)
Föreningen Falu Folkets Hus

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 128G

2011-05-31

§ 128 Godkännande av förvärv av fastigheten Hälsinggården
1:44 och begäran om planuppdrag
Diarienummer KS 219/11

Ärendet
Begäran om inlösen av fastigheten har inkommit till kommunen. Fastigheten ligger inom detaljplanerat område avsett för allmän plats/parkmark. Fastigheten är bullerstörd och bostadshuset ligger endast 6 meter från riksväg
80. Ungefär en tredjedel av fastigheten belastas av riksvägen. För att minimera kommunens förlust i inlösen situationen föreslås att ny detaljplan för
fastigheten upprättas som stödjer befintlig markanvändning.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt
beslutsrutan med tillägg av följande att-satser från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) till kommunstyrelsens sammanträde
att investeringen ska ske genom omfördelning inom kommunens beslutade
investeringsram för 2011 samt
att ge kommunstyrelsen (kommunstyrelseförvaltningen ekonomikontoret) i
uppdrag att till kommunfullmäktige i september lämna förslag på omfördelning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2011-05-18.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förvärvet av fastigheten Falun Hälsinggården 1:44 för
1 200 000 kronor samt
att förvärvet (1 251 825 kr inkl lagfartskostnad) ska belasta investeringsprojekt 90 400, allmänna markreserven,
att investeringen ska ske genom omfördelning inom kommunens beslutade
investeringsram för 2011 samt
att ge kommunstyrelsen (kommunstyrelseförvaltningen ekonomikontoret) i
uppdrag att till kommunfullmäktige i september lämna förslag på omfördelning.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 128G

Sammanträdesdatum

2011-05-31

Kommunstyrelsen beslutar vidare för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan
att markchefen ges i uppdrag att underteckna kontrakt och genomföra förvärvet i enlighet med upprättat köpekontrakt,
att kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) ges i uppdrag
att upprätta förslag till detaljplan för Hälsinggården 1:44, under förutsättning att de aspekter som behandlas i stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse beaktas,
att planarbetet bekostas av kommunen samt
att detta planuppdrag inte innebär någon slutligt ställningstagande i sakfrågan.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)

Justerandes signaturer
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§ 129 Periodrapport per april 2011
Diarienummer KS 14/11

Ärendet
Styrelser, nämnder och förvaltningar har lämnat periodrapport per april
2011. Kommunala bolag och Räddningstjänsten Dala Mitt har lämnat tertialrapport 1 2011. Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ärendet.
Beslutsunderlag
Periodrapport per april 2011.
Tertialrapport 1 2011.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att ta periodrapport per april 2011 för styrelser, nämnder och förvaltningar
till protokollet samt
att ta tertialrapport 1 2011för de kommunala bolagen och Räddningstjänsten Dala Mitt till protokollet.

Expeditioner
Styrelser och nämnder
Kommunala bolag
Räddningstjänsten Dala Mitt

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

45 (67)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 130G

Sammanträdesdatum

2011-05-31

§ 130 Godkännande av samverkansavtal samt finansiering av
gemensam organisation för överförmyndarnas verksamhet i Falun-Borlänge regionen
Diarienummer KS 466/08

Ärendet/Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade 2010-10-07, § 141:
att sluta avtal om att etablera en gemensam tjänstemannaorganisation kring
överförmyndarverksamheten mellan Borlänge, Falu, Gagnefs, Ludvika,
Smedjebackens och Säters kommuner,
att den gemensamma tjänstemannaorganisationen utformas med utgångspunkt från det preliminära avtalsförslag som presenteras i bilaga 1,
att uppdra åt kommunstyrelsen att godkänna slutligt avtalsförslag,
att en interimsorganisation, under ledning av kommuncheferna och med
konsulthjälp, som ska svara för förberedelserna inför organisationens etablering inrättas så snart erforderliga beslut är fattade,
att organisationen ska träda ikraft 2011-06-01,
att anslå medel till överförmyndarverksamheten enligt justerat förslag som
anges i kommunstyrelseförvaltningen skrivelse daterad 2010-08-31, vilket
innebär att kostnaderna för ställföreträdarna och överförmyndaren ligger
kvar i respektive kommun, medan övriga medel tillförs den centrala funktionen samt
att välja överförmyndare för tiden 2011-01-01—2014-12-31 som ska verka i
enlighet med förutsättningarna i utredning 2010-05-11.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-05-17.
Förslag till beslut/budgetförslag och förslag om samarbetsavtal 2011-05-17.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att godkänna samarbetsavtal om gemensam organisation för överförmyndarverksamheten inom Falu Borlänge-regionen att gälla fr o m 2011-06-01
eller det senare datum då avtalet godkänts av samtliga parter,
att bifalla budgetförslag med fördelningsnyckel för denna organisation enligt bilaga 2 till kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-05-17,

Justerandes signaturer
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att hemställa till Borlänge kommun att utreda och redovisa förslag till rationaliseringsåtgärder som har till syfte att dels utveckla rutiner för att säkerställa gemensamma arbetsprocesser gentemot tredje man, dels utreda en
tydlig, effektiv och rationell organisation enligt intentionerna i organisationsutredningen daterad 2010-05-11. En information om vidtagna åtgärder
ska redovisas till Falu Borlänge-regionen senast 2012-09-01,
att anslå ytterligare 420 tkr för överförmyndarverksamheten år 2011 och
720 tkr fr o m år 2012 på det sätt kommunfullmäktige bestämmer samt
att ovanstående att-satsers giltighet förutsätter att tjänsteman som av Falu
kommun valts till överförmyndare och ersättare för överförmyndare även är
och kommer att vara anställd av den gemensamma överförmyndarorganisationen.

Expeditioner
Borlänge kommun, Gagnefs kommun, Ludvika kommun, Smedjebackens
kommun och Säters kommun.

Justerandes signaturer
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§ 131 Inköp av möbler till Egnellska Huset
Diarienummer KS 695/11

Ärendet
Falu Kommun äger fastigheten Västra Falun 15 där bl a Egnellska Huset är
beläget. Kommunfastigheter har uppdragits att på fastigheten återuppbygga
en byggnad för lokaler och kontor. Under 2010 blev det klart att SVT kommer att hyra entréplanet. Under 2011 har kommunen beslutat att övriga ytor
i byggnaden ska inrymma kontor mm för fyra stycken kommunala förvaltningar. Lokalerna kommer att inredas och utrustas enligt konceptet ”öppet
kontorslandskap”. Inköpet ses som nödvändigt för att kunna hålla nere arbetsytor och för att också kunna hålla nere framtida flyttkostnader i Falu
kommuns lokaler.
Kommunen har uppskattat att inköpet av samtliga ingående möbler kommer
att uppgå till max 80 prisbasbelopp och fastighetschefen föreslås få i uppdrag upphandla och ingå avtal om inköp. Upphandlingen beräknas ta ca 2
månader i anspråk och det är av största vikt att beslut i ärendet kan tas före
sommarsemestrarna för att utsedd leverantör ska kunna hinna planera in
beställningen och starta tillverkning direkt efter semesterperioden. Då finns
en chans för kommunen att hinna få möbler till inflyttningen.
Tidigare behandling
Fastighetsutskottets förslag är enligt beslutsrutan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 201105-04.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag, Margareta Källgren och Richard Holmqvist:
Bifall till fastighetsutskottets förslag.
Maria Gehlin och Lilian Eriksson: Avslag till förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt sitt eget förslag.
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande:
Ja-röst för bifall till ordförandens förslag.
Nej-röst för bifall till Maria Gehlins och Lilian Erikssons förslag.
Omröstningsresultat: 9 ja-röster, 5 nej-röster och 1 ledamot som avstår.
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Ja: Jonny Gahnshag (S), Susanne Norberg (S), Margareta Källgren (S),
Britt Källström (S), Arne Mellqvist (S), Richard Holmqvist (MP), Linnea
Risinger (MP), Kicki Stoor (V) och Mats Dahlström (C).
Nej: Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan
Hammar (M) och Maria Gehlin (FAP).
Avstår: Ingrid Näsman (KD).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar,
att uppdra till fastighetschefen att besluta om att upphandla och ingå avtal
avseende inköp av möbler till lokalerna i Egnellska Huset upp till högst
80 prisbasbelopp under perioden fram till den 17 augusti 2011.

Expeditioner
Fastighetschefen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

49 (67)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
132TT

2011-05-31

§ 132 Avtal om genomförande av detaljplan för Högskolan Dalarna m m på Lugnet.
Diarienummer KS 397/09

Ärendet
Detaljplanen har tillkommit i huvudsak för att möjliggöra en tillbyggnad av
högskolan med ett nytt bibliotek. Avsikten är också att förändra den yttre miljön med ett nytt torg framför högskolan, att bygga om Svärdsjögatan samt
anlägga helt separerade angöringar och parkeringar för högskolan och Scandic
hotell.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt beslutsrutans första att-sats.
Markchef Karin Eliasson lämnar kompletterande information i ärendet.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan eget yttrande och att ärendet kompletteras till kommunstyrelsens sammanträde, den 31 maj 2011, enligt dagens diskussion.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2011-05-04 med bilagor.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 75.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag med tillägg av
att-sats 2-4 enligt beslutsrutan.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättade avtal om genomförande av detaljplan, servitut till
förmån för Lugnet 2:5, servitut till förmån för Lugnet 2:6 samt överenskommelse om fastighetsreglering,
att ikläda sig betalningsansvar för iordningsställande av 26 plus 34 parkeringsplatser som Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB i
avtal mellan Falu kommun, Masmästaren Fastigheter AB och Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB åtagit sig att utföra dock
högst till ett belopp om 1 500 000 kr,
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att medge Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB rätt att fakturera kostnaden så snart åtgärderna blivit utförda och slutbesiktning är
godkänd samt
att finansiera detta inom investeringsramen för 2012 års budget.

Expeditioner
Masmästaren Fastigheter AB
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB

Justerandes signaturer
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§ 133 Upphävande av detaljplan för området väster om Krondiket
Diarienummer KS 525/10

Ärendet
För området väster om Krondiket, sydväst om Falu tätort, gäller en detaljplan som antogs 1981. Planen är idag inaktuell och kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår därför att den upphävs. Huvudsyftet med upphävandet är att göra det möjligt att utveckla ett kulturreservat
kring Harmsarvets gård och att tydligare värna de många natur-, rekreationsoch kulturvärden som finns i området. Upphävandet innebär inte några fysiska förändringar för området. I gällande detaljplan är strandskyddet upphävt, vid planens upphävande återinträder strandskydd inom området.
Tidigare behandling
Byggnadsnämnden beslutade den 7 april 2011 att godkänna upphävande av
detaljplan för området väster om Krondiket för antagande.
Utvecklingsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan eget yttrande.
Beslutsunderlag
Protokoll från Byggnadsnämndens 2011-04-07, § 57.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2011-05-03/antagandehandlingar.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 80.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att detaljplan för området väster om Krondiket upphävs.
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Antagande av detaljplan för Vika Kyrkby 29:1 m.fl.
Diarienummer KS 808/09

Ärendet
En detaljplan för Dellner Couplers AB:s verksamhetsområde har upprättats
på stadsbyggnadskontoret. Detaljplanen syftar till att lösa nuvarande samt
framtida parkeringsbehov för de anställda, samtidigt som företagets verksamhet expanderar och ytterligare kontorslokaler behöver tillskapas. Användningsområdet utökas för såväl Vika Kyrkby 29:1, från att enbart vara
avsett för industriändamål, som för Vika Kyrkby 37:49, före detta kyrkoherdebostället som enbart är avsett för bostadsändamål, till att även omfatta
kontorsändamål. Före detta kyrkoherdebostället, används idag för representation och avsikten är, att fastigheten även ska rymma konferenslokaler.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är enligt beslutsrutan.
Tidigare behandling
Byggnadsnämnden godkände den 7 april 2011 detaljplanen för antagande.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan.
Beslutsunderlag
Protokoll från byggnadsnämnden 2011-04-07, § 55.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2011-04-18/antagandehandlingar.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 81.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags och Mikael
Roséns förslag
att anta detaljplan för Vika Kyrkby 29:1 m.fl.
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§ 135 Ansökan från Karlsbyheden IK (KIK) och Karlsbyheden
IK AB (KIKAB) om förhöjt bidrag till kapital- och driftkostnader
Diarienummer KS 505/10

Ärendet
Karlsbyheden IK (KIK) och Karlsbyheden IK AB (KIKAB) inkom den 6
augusti 2010, med komplettering den 5 och den 11 november 2010, till
kommunstyrelsen med en gemensam ansökan om en höjning av det årliga
driftbidraget från 812 tkr till 1 200 tkr och ett investeringsbidrag om 500 tkr.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutsrutan.
Tidigare behandling
Ett förvaltningsgemensamt yttrande daterat den 12 november 2010, behandlades av trafik- och fritidsnämnden den 17 november 2010, som antog yttrandet som sitt eget.
Representanter från KIK/KIK AB har vid möte den 26 oktober 2010 med
ekonomikontoret och trafik- och fritidsförvaltningen ytterligare informerat
om den problematik som uppstått.
Under mars månad 2011 har dessutom KIK/KIKAB ytterligare en gång
sammanträffat med representanter för kommunledningen.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan.
Beslutsunderlag
Ansökan från Karlsbyheden IK (KIK) och Karlsbyheden IK AB (KIKAB)
2010-08-06 med komplettering 2010-11-05 och 2010-11-11.
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2010-11-17, § 112.
Förvaltningsgemensam tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) och trafik- och fritidsförvaltningen 2010-11-12.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse
2011-05-04.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 90.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags och Mikael
Roséns förslag
att principen för beviljande av bidrag till Karlsbyhedens IK/Karlsbyhedens
IK AB är att föreningen/bolaget har möjlighet att ansöka om bidrag hos
kommunen första gången efter vintersäsongen 2011/2012 samt
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att ett eventuellt bidrag ska beräknas utifrån den nuvarande kostnaden för
elförbrukningen varvid 260 tkr anses vara den kostnad som föreningen/bolaget själv ska bära, kostnader utöver denna nivå innebär att föreningen/bolaget har möjlighet att erhålla ett bidrag om 80 procent av den
del av kostnaden som överstiger 260 tkr upp till en kostnadsram om
högst 610 tkr.

Expeditioner
Karlsbyheden IK och Karlsbyheden IK AB
Trafik- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer
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§ 136 Godkännande av avtal med Sveriges Kommunaljuridiska Förening och Visit Falun Borlänge AB
Diarienummer KS 339/11

Ärendet
Sveriges Kommunaljuridiska Förening avser att förlägga sin konferens den
25-26 augusti 2011 i Falu kommun. Föreningen har därvid uttryckt önskemål om att Falu kommun står som part för arrangemanget gentemot Visit
Falun Borlänge. Visit Falun Borlänge ska enligt bilagt förslag hantera den
praktiska och ekonomiska administrationen av konferensen. I avtalet med
Sveriges Kommunaljuridiska Förening framgår att ett eventuellt överskott
tillfaller Sveriges Kommunaljuridiska Förening och vid eventuellt underskott ska Föreningen ersätta Falu kommun för all eventuell förlust. I beaktande av att det rör sig om en välrenommerad förening (grundad 1915), ett
förfarande föreningen brukar nyttja och det mervärde konferensen kommer
att medföra för Falu kommun finner förvaltningen inte skäl att motsätta sig
föreningens önskemål och lämnar förslag till beslut enligt beslutsrutan.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-05-03.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 91.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att ingå avtal med Sveriges Kommunaljuridiska Förening enligt förslag
samt
att under förutsättning av avtalet i första att-satsens ikraftträdande även
ingå avtal med Visit Falun Borlänge AB enligt förslag.

Expeditioner
Sveriges Kommunaljuridiska Förening
Visit Falun Borlänge AB

Justerandes signaturer
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§ 137 Svar till förvaltningsrätten; angående laglighetsprövning av beslut om antagande av planeringsunderlag för vindbruk i Falu Kommun (mål 893-11)
Diarienummer KS 481/07

Ärendet/Tidigare behandling
Beslut av kommunfullmäktige den 10 februari 2011 att anta planeringsunderlag för vindbruk i Falu kommun har överklagats genom laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Kommunen har tidigare mottagit underrättelser, den 7 och den 18 mars
2011, från förvaltningsrätten och givits tillfälle att yttra sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutade den 29 mars 2011 att uppdra till kommunstyrelsens
ordförande att inge kommunens yttrande i målet.
Kommunen har genom en ny underrättelse från förvaltningsrätten givits
tillfälle till ytterligare skriftväxling i målet för att bemöta klagandes svar på
kommunens tidigare yttrande.
I sitt svar på kommunens yttrande anför klagande att kommunfullmäktiges
beslut är olagligt bland annat utifrån felaktigt och bristande beslutsunderlag
samt den Europeiska landskapskonventionen.
I kommunstyrelsens uppdrag ingår att avge yttranden av aktuellt slag.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsens ordförande ges uppdraget att inge kommunstyrelsens yttrande, med innebörden
att överklagan bestrids samt att de överklagade besluten tillkommit och
överensstämmer med gällande rätt, till förvaltningsrätten i mål nummer 89311.
Beslutsunderlag
Underrättelse från förvaltningsrätten i Falun 2011-05-06 mål nr 893-11.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-05-17.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att inge kommunstyrelsens
yttrande, med innebörden att överklagan bestrids samt att de överklagade besluten tillkommit och överensstämmer med gällande rätt, till förvaltningsrätten i mål nummer 893-11 samt
att justera beslutet omedelbart.
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Expeditioner
Förvaltningsrätten i Falun
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§ 138 Redovisning av satsningarna för förskolan och riktade
insatser i grundskolan
Diarienummer KS 14/11

Ärendet
Satsningarna för förskolan och riktade insatser i grundskolan ska återredovisas till skolnämnden varje kvartal och till kommunstyrelsen två gånger per
år. Skolförvaltningens rapport lämnas av skolchef Jonatan Block.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens rapport 2011-05-19.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att ta rapporten till protokollet.

Expeditioner
Skolnämnden

Justerandes signaturer
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§ 139 Godkännande av styrelplan
Diarienummer KS 699/10

Ärendet/Tidigare behandling
Godkännande av Beredskapsplan vid effektbrist i elnätet.
Falu kommun och Falu Elnät AB, har under 2009 deltagit i Energimyndighetens särskilda kommunförsök. Arbetsgången redovisades för kommunstyrelsens allmänna utskott den 24 november 2010. Den nu framtagna planeringen följer Energimyndighetens och Länsstyrelsens anvisningar.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag till beslut är enligt
beslutsrutan.
Säkerhetssamordnare Jan-Åke Holmdahl lämnar kompletterande information i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-05-19.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att godkänna den framtagna styrelplanen samt,
att delegera till säkerhetssamordnaren att fortlöpande revidera planen i enlighet med Energimyndighetens och Länsstyrelsen anvisningar.

Expeditioner
Säkerhetssamordnaren

Justerandes signaturer
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§ 140 Godkännande av åtgärder för ökad säkerhet gällande
serverrum, nodrum och fiberkommunikation relaterat till
tidigare beslutade förbättringar av kommunal ledningsförmåga, samt ansökan om statsbidrag för dessa åtgärder
Diarienummer KS 677/10

Ärendet
Godkännande av åtgärder för ökad säkerhet gällande serverrum, nodrum
och fiberkommunikation relaterat till tidigare beslutade förbättringar av
kommunal ledningsförmåga, samt ansökan om statsbidrag för dessa åtgärder
som redovisas i kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse. Förslag till beslut framgår av beslutsrutan.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott har informerats om ärendet i samband med redovisning av ombyggnationen av rådhuset och åtgärder för
ökad ledningsförmåga. Kommunstyrelsen godkände åtgärderna för rådhuset
den 30 november 2011.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-05-25.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att godkänna de redovisade åtgärderna i kommunstyrelseförvaltningens
(stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-05-25,
att delegera till kommundirektören att underteckna ansökan om statsbidrag
samt
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram förslag till finansiering av de delar som inte täcks av statsbidrag.

Expeditioner
Kommundirektören
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 141
Svärds

2011-05-31

§ 141 Beslut om flödesfrämjande åtgärder i
Svärdsjövattendraget
Diarienummer KS 276/07

Ärendet
Inom ramen för den av kommunstyrelsen tidigare antagna handlingsplanen
för säkerhetshöjande och flödesfrämjande åtgärder inom Svärdsjövattendraget har ett antal problemområden/trånga sektorer identifierats. Miljödomstolen kommer den 30 juni att meddela dom för ansökningarna om säkerhetshöjande och flödesfrämjande åtgärder inom områdena, Tängrans utlopp,
Piparån, Ålhustjärnens in- och utlopp. Utöver detta pågår projekteringar och
förstudier inom i stort sett hela vattendraget ner till sjön Runn.
Det är angeläget att de nu sökta åtgärderna inom ovan nämnda områden kan
mötas med säkerhetshöjande och flödesfrämjade åtgärder nedströms vid
sjöarna Toftan och Hosjöns utlopp, vilket bl a MSB och SMHI tidigare gett
uttryck för.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-05-12.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags och Kicki
Stoors förslag
att uppdra till Falu Energi och Vatten AB att utreda, och i förening med
Falu kommun ansöka om säkerhetshöjande och flödesfrämjande åtgärder vid Hosjöns utlopp, samt
att i förening med Falu kommun ansöka om ny vattendom för regleringen
av sjön Toftan samt flödesfrämjande åtgärder för att minska fallförlusterna i Sundbornsån.

Expeditioner
Falu Energi och Vatten AB

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 142
ansvar

Sammanträdesdatum

2011-05-31

§ 142 Svar på revisionsrapport; Övergripande
ansvarsgranskning med inriktning mot intern kontroll
Diarienummer KS 320/11

Ärendet
KPMG har på uppdrag av Falu kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en övergripande granskning av det internkontrollarbete som bedrivits av
kommunstyrelsen och samtliga nämnder år 2010, med bedömning över hur
väl kommunen uppfyller kommunallagens krav på en systematisk intern
styrning och kontroll.
Enligt internkontrollreglementet ska kommunstyrelsen och nämnder årligen
anta internkontrollplaner för sin verksamhet samt göra riskanalyser inför
planen, genomföra kontrollmoment enligt plan samt rapportera resultatet av
genomförda granskningar. Brister i arbetet har dock konstaterats under flera
år. Vid sin granskning för år 2009 fastslår KPMGs revisorer att det finns
stora brister i internkontrollarbetet i kommunen och betonar behovet av en
övergripande och fungerande struktur, framför allt i det centrala internkontrollarbetet. Kritiken kvarstår till stora delar i årets granskning.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar svar i tjänsteskrivelse daterad den 6 maj 2011 och föreslår att den ska utgöra Falu kommuns
svar på revisionsrapporten.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport daterad 2011-02-25.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-0506.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse daterad 2011-05-06, ska överlämnas som Falu kommuns svar på revisionsrapporten om intern kontroll samt
att omedelbart justera beslutet.

Expeditioner
Kommunrevisionen, inkl tjänsteskrivelse daterad 2011-05-06.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 143

Sammanträdesdatum

2011-05-31

§ 143 Val av ombud vid Falu Stadshus AB:s bolagsstämmor
Diarienummer KS 2/11

Ärendet
Val av nytt ombud från miljöpartiet måste göras till Falu Stadshus AB:s
bolagsstämmor eftersom Erik Eriksson avsagt sig uppdraget.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Erik Eriksson 2011-05-23.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att entlediga Erik Eriksson (MP) som miljöpartiets ombud vid Falu Stadshus AB:s bolagsstämmor samt
att utse Hans Pettersson (MP) som miljöpartiets ombud vid Falu Stadshus
AB:s bolagsstämmor.

Expeditioner
Erik Eriksson
Hans Pettersson
Förtroendemannaregistret

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 144I

2011-05-31

§ 144 Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet, Miljörådet, Beredningen för Falun Borlänge regionen, Falun
Borlänge regionen AB, Region Dalarna, Samverkansberedningen mellan Falu kommun och Landstinget Dalarna och VM-bolaget
Diarienummer KS 28/11

Ärendet
Aktuell information från Tillväxtrådet, Miljörådet, Folkhälsorådet, Beredningen för Falun Borlänge regionen, Falun Borlänge regionen AB, Region
Dalarna, Samverkansberedningen mellan Falu kommun och Landstinget
Dalarna och VM-bolaget.
För fullständig information avseende Region Dalarnas protokoll hänvisas
till www.regiondalarna.se/protokoll.html.
Beslutsunderlag
Inkomna protokoll som distribuerats elektroniskt;
Tillväxtrådet 2011-05-02 och Falun Borlänge regionen AB 2011-04-13.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att ta ovanstående informationer till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 145

2011-05-31

§ 145 VA-taxa; tillämpning i saneringsområden
Diarienummer KS 376/08

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2010 om modell för VA-taxa i saneringsområden.
Kommunen har ett föreläggande från länsstyrelsen om att inrätta verksamhetsområde för vatten och avlopp samt att erbjuda allmänna VA-tjänster i
Gårdvik.
Verksamhetsområde inrättades genom beslut i fullmäktige i november 2010.
I samma beslut angavs att s k särtaxa ska tillämpas i området.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktiges beslut 2008-11-13, § 158, om principer att tillämpa
vid utformning av VA-taxa.
Kommunfullmäktiges beslut 2010-06-10, § 98, om modell för VA-taxa i
saneringsområden.
Kommunfullmäktiges beslut 2010-11-04, § 13, om inrättande av verksamhetsområde i Gårdvik.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen tjänsteskrivelse 2011-05-31.
VA-Gårdvik; presentation på kommunstyrelsens sammanträde.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Enligt beslutsrutan.
Beslut
För det fall Förvaltningsrätten skulle upphäva kommunfullmäktiges beslut
2010-06-10, § 98, föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
att för Gårdvik och kommande saneringsområden tillämpa en särskild beräkningsgrund i enlighet med bilaga 1 i kommunstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse 2011-05-31.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 146

Sammanträdesdatum

2011-05-31

§ 146 Barnchecklistan
Diarienummer KS 28/11

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2002-06-13, § 88 bl a om barnchecklistan.
För att införliva barnkonventionen i beslutsprocessen och tillförsäkra barnen
deras rättigheter ska alla nämnder, styrelser och förvaltningar följa barnchecklistan vid varje beslut. Punkten barnchecklista kommer i kommunstyrelsen att användas för reflektion och diskussion omkring ärenden som berör
barn.
Kommunstyrelsens ledamöter avslutar dagens sammanträde med att reflektera över om hänsyn tagits till barnchecklistan vid besluten idag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att ta diskussionen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

67 (67)

