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Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) och Kjell Hjort
(FAP); Dra ett avloppssystem från boende i Aspeboda
till Vassbo-Ornäs
KS0565/11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfällmäktige
1. Motionens förslag ska inordnas i pågående VA-planering.
2. Motionen är därmed bifallen.
Sammanfattning
Maria Gehlin och Kjell Hjort föreslår i en motion från den 19 oktober 2011,
att ett avloppssystem dras från boende i Aspeboda till Vassbo-Ornäs som en
lösning på de avloppsproblem som finns kring Aspåns dalgång.
Efter att kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen har
den skickats på internremiss till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret), miljönämnden och Falu Energi & Vatten, med stadsbyggnadskontoret som samordnare av ett gemensamt svar.
Beslutet är enligt förvaltningens och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Motion från Maria Gehlin och Kjell Hjort 2011-10-19.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2012-04-28/ förvaltningsgemensam tjänsteskrivelse 2012-03-20.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-04-17, § 54.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag med instämmande av Maria Gehlin: Bifall till
utvecklingsutskottets förslag.
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Svar på motion från Mats Dahlström (C), Agneta Ängsås
(C) och Anna Hägglund (C): Falu kommun ska snarast
inventera lämpliga lägen och söka samarbetspartners
för att etablera ett tankställe för biogasfordon i Falun
KS0181/11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfällmäktige besluta
1.

I den pågående kollektivtrafikupphandlingen ställs krav på
biogasfordon.

2.

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) får i uppdrag
att utreda möjligheten för att underlätta tillgängligheten till det
planerade tankstället.

3.

Motionen bifalles.

Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamöterna Mats Dahlström, Agneta Ängsås och
Anna Hägglund föreslår i en motion att Falu kommun snarast ska inventera
lämpliga lägen och söka samarbetspartners för att etablera ett tankställe för
biogasfordon i Falun.
Biogas anses allmänt som ett av det bästa alternativa drivmedlet när det
gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Ett byte från diesel till biogas
kan reducera bussens växthusspåverkan med mellan 60-150% beroende på
vilka råvaror som rötas. I den nya nationella avfallsplanen finns mål för att
utnyttja det organiska avfallets energi- och näringsinnehåll vilket förutsätter
rötning och biogasproduktion. Introduktion av biogas som fordonsbränsle är
även en punkt i regeringens handlingsplan för en fossiloberoende fordonsflotta. Regional produktion av biogas är ett inslag i såväl Energi- och
klimatprogram för Falu kommun som varit på remiss och i den avfallsplan
som håller på att tas fram i regional samverkan.
Beslutet är enligt förvaltningens och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Motion från Mats Dahlström, Agneta Ängsås och Anna Hägglund 2011-0222.
Kommunstyrelseförvaltningens (näringslivskontoret) tjänsteskrivelse 201204-03.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-04-17, § 55.
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Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag med instämmande av Mikael Rosén: Bifall till
utvecklingsutskottets förslag.
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Svar på motion från Ove Raskopp (SD): Ökade
möjligheter för påverkan och insyn att följa politikens
arbete för både politiker och medborgare
KS0545/11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås då vissa delar av det framförda förslaget redan är
genomfört och andra delar är föremål för pågående utredning inom
ramen för det uppdrag som givits till Fullmäktigeberedningen, Falu
Demokratikommun.
Sammanfattning
Ove Raskopp föreslår i en motion att det utses en kunnig och kreativ grupp
skickliga människor som ska utarbeta ett lättillgängligt forum där politikernas arbete belyses, analyseras och förklaras och där det även går att kommentera deras arbete. Vidare föreslår han att det på hemsidan skapas en länk
där det lätt och överskådligt ska gå att hitta motioner.
Beslutet är enligt förvaltningens och allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Motion från Ove Raskopp diarieförd 2011-10-06.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-03 -19.
Protokoll från allmänna utskottet 2012-04-18, § 38.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till allmänna utskottets förslag.
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Svar på motion från Åsa Nilser (FP) och Svante Parsjö
Tegnér (FP): Gemensamma etiska regler för
marknadsföring av skolor i Falu kommun
KS0557/11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen bifalles då skolförvaltningen kommer att ta initiativ till att
årligen bjuda in samtliga friskolor till ett möte där målsättningen är
att gemensamt arbeta fram etiska regler och förhållningssätt för hur
informations- och marknadsföring bör läggas upp inför elevernas val
av skola och program.
Sammanfattning
Skolnämnden har behandlat motionen den 15 mars 2012. Skolförvaltningen
kommer att ta initiativ till att årligen bjuda in samtliga friskolor till ett möte
där målsättningen är att gemensamt arbeta fram etiska regler och förhållningssätt för hur informations- och marknadsföring bör läggas upp inför
elevernas val av skola och program. Detta är i enlighet med motionärernas
förslag, så därmed föreslås motionen vara bifallen.
Beslutet är enligt allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Motion, med bilaga, från Åsa Nilser och Svante Parsjö Tegnér diarieförd
2011-10-12.
Protokoll från skolnämnden 2012-03-15, § 46/tjänsteskrivelse 2012-02-17.
Protokoll från allmänna utskottet 2012-04-18, § 39.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag med instämmande av Mikael Rosén: Bifall till
allmänna utskottets förslag.
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Svar på medborgarförslag om en vargfri kommun
KS0465/11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås då det faller utanför den kommunala
kompetensen.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att kommunfullmäktige beslutar att Falu
kommun ska vara en vargfri kommun.
Beslutet är enligt förvaltningens och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslaget diariefört 2011-08-23.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-02-29.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-04-17, § 56.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.
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Årsredovisning 2011 för Falu kommuns förvaltade
stiftelser
KS0038/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1.

Godkänna årsredovisningen för 2011 för Falu kommuns förvaltade
stiftelser med däri gjorda dispositioner.

2.

I övrigt lägga årsredovisningen till protokollet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag överlämnar
årsredovisningen 2011 för Falu kommuns förvaltade stiftelser.
Beslutet är enligt förvaltningens och allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-0308.
Protokoll från allmänna utskottet 2012-04-18, § 37.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till allmänna utskottets förslag.
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Förslag till aktieägaravtal AB Dalaflyget 2013-01-012015-12-31, begäran om borgen och förslag till
bolagsordning för Dala Airport AB
KS0298/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Förslaget till aktieägaravtal för AB Dalaflyget för perioden 2013-0101 – 2015 12 31 godkänns.
2. Förslaget till ny bolagsordning för Dala Airport AB godkänns.
3. Solidarisk kommunal proprieborgen på 15,0 mkr beviljas för Dala
Airport AB.
Reservation
Linnea Risinger (MP), Erik Eriksson (MP) och Kicki Stoor (V) (bilaga § 84)
och Maria Gehlin (FAP) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Lämnas av Maria Gehlin (FAP). Falupartiet anser inte att Falu kommun ska
fortsätta satsa miljonbelopp på Dalaflyget. Flera politiker försvarar beslutet
med att Dalaflyget behövs för att klara landstingets flygtransporter i regionen.
Ambulansflyget behöver knappast motsvarande belopp för att klara sin
verksamhet. Om det är en regional fråga så är det väl också lämpligt att hela
regionen (dvs. Dalarna) engageras ekonomiskt. Falu kommuns årliga
ekonomiska satsning kan i stället användas till att möjliggöra
ungdomsambassadörernas medborgarförslag om ”Gratis busskort för
ungdomar i gymnasieåldern”. Alltså att satsa på ungdomarna i Falu kommun
och deras vardagstransporter i stället för att subventionera charterresor för
vuxna medborgare.
Sammanfattning
AB Dalaflyget har skrivit till aktieägarna om tre olika ärenden som kommunen behöver ta ställning till, bilaga 1. Till skrivelsen har bifogats en aktieägerinformation, bilaga 2. Eftersom de tre ärendena är inbördes beroende
görs i detta missiv en gemensam beskrivning.
Huvudfrågan är aktieägareavtalet för Dalaflyget. Det är den ekonomiskt
viktigaste frågan och ställningstagandet där blir styrande för de andra
frågorna. Tyngdpunkten i nedanstående redovisning blir därför aktieägaravtalet.
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1. Falu kommun är en av delägarna i AB Dalaflyget som ansvarar för driften
av Dala Airport och Mora flygplats. Övriga delägare är Landstinget,
Borlänge kommun och Mora kommun. Delägarnas inbördes rättigheter och
skyldigheter regleras i ett aktieägaravtal. Nuvarande avtal löper ut den 31
december 2012 och skulle, om det inte hade sagts upp senast 12 månader
innan, ha förlängts automatiskt. Falu kommun har sagt upp avtalet den 29
november 2011 med upphörande den 31 december 2012.
Bolaget har översänt ett nytt förslag till avtal för perioden 2013-2015 för
kommunens ställningstagande, bilaga 3. Avtalet har, förutom giltighetstiden,
samma innehåll som nuvarande avtal.
2. Flygplatsen Dala Airport ägs av Borlänge kommun, Falu kommun och
Landstinget Dalarna genom bolaget Dala Airport AB. Driften av flygplatsen sköts helt av Dalaflyget AB. Bolagsordningen för Dala Airport AB
gjordes dock vid en tidpunkt när det bolaget även ansvarade för driften. Ett
nytt förslag till bolagsordning, anpassad till den nya situationen, har tagits
fram för godkännande av delägarna, bilaga 4.
3. Landningsbanorna på Dala Airport behöver asfalteras. Detta beräknas
kosta ca 15 Mkr och för att göra denna insats behöver borgensramen för
Dala Airport AB utökas. Begäran om detta framgår av bilaga 1. Bolaget
lånar därefter upp erforderligt belopp och kapitalkostnaderna för detta
belastar AB Dalaflyget. Kommunen har att ta ställning till en utökad borgen.
Beslutet är enligt förvaltningens och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-03-29.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-04-17, § 57.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag med instämmande av Mikael Rosén: Bifall till
utvecklingsutskottets förslag.
Linnea Risinger, Kicki Stoor och Maria Gehlin: Avslag till utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller sitt eget m.fl. förslag.
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Utbyggnad av gator samt tomtförsäljning på södra
Galgberget
KS0309/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Tidigarelägga utbyggnad av kommunala gator för sista etappen
flerbostadshus inom detaljplanen för Södra Galgberget.
2. Utbyggnaden får ske genom omfördelning inom kommunens
beslutade investeringsram för 2012.
3. Fastställa försäljningspriset på flerbostadshustomter i enlighet med
förslag från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret).
4. Delegera försäljningen av de tomter som frigörs till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan
Försäljningen av de tomter som frigörs delegeras till markchefen på
kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret).
Sammanfattning
Samtliga flerbostadshustomter som kan nås via idag färdigställda gator är
sålda eller tingade. En sista etapp om totalt 11 000 m²BTA återstår enligt
gällande detaljplan och den vill stadsbyggnadskontoret nu öppna så fort det
går eftersom efterfrågan på tomter är stor.
Beslutet är enligt förvaltningens och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2012-03-28.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-04-17, § 58.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag med instämmande av Mikael Rosén: Bifall till
utvecklingsutskottets förslag.
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Utbyggnad av Rissgårdsvägen samt tomtförsäljning på
Ingarvet
KS0136/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Godkänna utbyggnad av industrigata inom detaljplanen för Ingarvet.
2. Utbyggnaden får ske genom utökning av kommunens beslutade
investeringsram för 2012.
3. Delegera försäljningen av de tomter som frigörs till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut enligt ovan.
Försäljningen av tomter som frigörs delegeras till markchefen på
kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret).
Sammanfattning
Lediga industritomter som kan nås via färdigställda gator på Ingarvet börjar
ta slut. En nästa etapp som kan byggas ut enligt gällande detaljplan omfattar
totalt 60 000 m² av Ingarvet 1:1 och den vill stadsbyggnadskontoret nu
öppna så fort det går eftersom efterfrågan på tomter är stor. Det kräver dock
att kommunen anlägger en så kallad industrigata in i området för att kunna
dela in området i mindre tomter som efterfrågas.
Beslutet är enligt förvaltningens och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2012-04-02.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-04-17, § 59.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag med instämmande av Mikael Rosén: Bifall till
utvecklingsutskottets förslag.
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En gemensam färdtjänstorganisation i Dalarna
KS0148/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Falu kommun ansluter sig till den gemensamma färdtjänstorganisationen.
2. Falu kommun överlämnar ansvaret för färdtjänstlegitimering till
Region Dalarna.
3. Trafik- och fritidsnämnden ges i uppdrag att, i samråd med berörda
kontor på kommunstyrelseförvaltningen, verkställa beslut om
överlämnande av färdtjänstlegitimering genom att ingå avtal om
överlåtelse av huvudmannaskap för färdtjänst och riksfärdtjänst samt
att hantera övriga frågeställningar som hör därtill.
4. Falu Kommun noterar att man förutsätter att samordning kan ske
inom nuvarande ramar och inte medför extra kostnader för
kommunen.
Sammanfattning
Sedan 2009 har Dalatrafik AB genomfört flera utredningar för att hitta
alternativ till hur färdtjänsthandläggningen i länet ska hanteras. Utifrån den
senaste utredningen som AB Dalatrafik tillsammans med TFK – ett institut
för transport och logistikforskning, presenterat har ett flertal kommuner,
däribland Falun, meddelat intresse för att gå vidare och eventuellt lämna
över handläggningen av färdtjänstlegitimering till Region Dalarna.
För att bringa klarhet i hur många kommuner som är intresserade av en
gemensam färdtjänstorganisation har Region Dalarna gått ut med en formell
förfrågan till länets kommuner.
De kommuner som är intresserade av att delta i samarbetet kring
färdtjänstorganisationen måste formellt besluta om att överlåta ansvaret för
färdtjänstlegitimering till Region Dalarna.
Region Dalarna har i enlighet med införandet av lagen om kollektivtrafik
utsetts till att vara länets kollektivtrafikmyndighet. I den nya lagen ges
möjlighet att överlåta bland annat färdtjänst till kollektivtrafikmyndigheten.
Vid ett eventuellt överlämnande av färdtjänst till Region Dalarna kommer
verksamheten att hanteras av Region Dalarna i egenskap av
kollektivtrafikmyndighet.
I den utredning som Dalatrafik tillsammans med TFK utfört framförs flera
konkreta förslag om bland annat lokalisering, ekonomi och utförande
beträffande den gemensamma färdtjänstorganisationen.
Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-05-03

Beslutet är enligt förvaltningens förslag, de tre första punkterna, och
utvecklingsutskottets med tillägg av punkt fyra.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-04-04.
Region Dalarnas skrivelse 2012-01-26.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-04-17, § 60.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag med instämmande av Mikael Rosén: Bifall till
utvecklingsutskottets förslag.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 88

Sammanträdesdatum

2012-05-03

Avtal om driftbidrag inom kollektivtrafiken
KS0088/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Region Dalarnas förslag till avtal om driftbidrag för kollektivtrafiken
godkänns.
Sammanfattning
Från och med den 1 januari 2012 ska det enligt lag om kollektivtrafik finnas
en kollektivtrafikmyndighet i varje län i Sverige. Denna
kollektivtrafikmyndighet ska ansvara för och överta de befogenheter som
nuvarande trafikhuvudmän, vilken i Dalarnas län är AB Dalatrafik, har
avseende den allmänna trafiken.
Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2011, att Region Dalarna blir
organisatorisk hemvist för länets regionala kollektivtrafikmyndighet samt att
erforderliga förändringar ska göras i Region Dalarnas förbundsordning.
Utifrån den nya lagstiftningen och den fördelning av ansvar och
befogenheter som följer därav har Region Dalarna inkommit med förslag till
driftbidrag för kollektivtrafiken.
Avtalet ersätter det nuvarande avtalet om ägarbidrag och är förändrat utifrån
de formella krav som den nya lagen om kollektivtrafik ställer.
Avtalsförslaget om driftbidrag innebär dock inte någon förändring av
fördelningen av driftbidraget.
Beslutet är enligt förvaltningens och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-03-14.
Region Dalarnas skrivelse 2011-12-16.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-04-17, § 61.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag med instämmande av Mikael Rosén: Bifall till
utvecklingsutskottets förslag.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 89

Sammanträdesdatum

2012-05-03

Förändrat ägande av bolag inom kollektivtrafiken
KS0088/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Avseende AB Dalatrafik
1. Region Dalarna får teckna ansvarsförbindelser för förvärvande av
aktier i AB Dalatrafik och förvärva samtliga aktier i AB Dalatrafik
för att därmed bli ägare med 100 % av bolaget.
2. Falu kommuns aktieinnehav i AB Dalatrafik säljs till Region
Dalarna mot tecknade reverser.
3. Nuvarande aktieägaravtal mellan kommunen och AB Dalatrafik sägs
upp.
Avseende AB Transitio
1. Region Dalarna får med kontanta medel förvärva aktier i AB Transitio
för att därmed blir delägare med 5 % av bolaget.
2. Region Dalarna får teckna borgen i AB Transitio för det vagnmaterial
som kan komma att anskaffas av Tåg i Bergslagen AB.
Avseende Tåg i Bergslagen AB
Region Dalarna får teckna ansvarsförbindelser för förvärvande av
aktier i Tåg i Bergslagen AB för att därmed bli delägare med 25 % i
bolaget.
Sammanfattning
Från och med den 1 januari 2012 ska det enligt lag om kollektivtrafik finnas
en kollektivtrafikmyndighet i varje län i Sverige. Denna
kollektivtrafikmyndighet ska ansvara för och överta de befogenheter som
nuvarande trafikhuvudmän, vilken i Dalarnas län är AB Dalatrafik, har
avseende den allmänna trafiken.
Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2011, att Region Dalarna blir
organisatorisk hemvist för länets regionala kollektivtrafikmyndighet samt att
erforderliga förändringar ska göras i Region Dalarnas förbundsordning.
Utifrån den nya lagstiftningen och den fördelning av ansvar och
befogenheter som följer därav har Region Dalarna inkommit med förslag till
förändrat ägande av AB Dalatrafik, AB Transitio och Tåg i Bergslagen AB.
Region Dalarna föreslås bli ägare till 100 % av AB Dalatrafik, delägare till
5 % i AB Transitio och delägare till 25 % i Tåg i Bergslagen AB.
I Region Dalarnas förslag till beslut om förändrat ägande av dessa tre bolag
Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-05-03

har framförallt upphandlingsstrategiska frågor samt möjligheterna att lägga
över uppdrag på den nuvarande trafikhuvudmannen, AB Dalatrafik,
beaktats.
Beslutet är enligt förvaltningens och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-04-04.
Region Dalarnas skrivelse 2011-11-29.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-04-17, § 62.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag med instämmande av Mikael Rosén: Bifall till
utvecklingsutskottets förslag.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 90

Sammanträdesdatum

2012-05-03

Godkännande av förnyat avtal med Folkets Hus
KS 0684/10

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Huvudavtal och tilläggsavtal förlängs med ett år till den 14 juni
2013.
2. Driftbidraget sänks med 100 tkr till 5, 4 miljoner kronor.
3. Framtida driftsbidrag till Folkets Hus beviljas endast om det finns
tydliga och klart angivna kulturpolitiska skäl för detta.
Reservation
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan
Hammar (M), Mats Dahlström (C), Maria Gehlin (FAP) och Göran Forsén (M)
reserverar sig mot beslutet
Protokollsanteckning
Handlingarna till kommunfullmäktige ska kompletteras med Falu Folkets Hus
årsredovisning 2011.
Sammanfattning
Falu kommun har sedan många år tillbaka avtal med Folkets Hus om årligt
driftstöd. Det senaste avtalet har gällt i 10 år och löpte ut den 14 juni 2011.
Diskussioner har sedan ett antal år förts kring förändring av avtalets innehåll
och förändring av fastighetsägandet.
Mot bakgrund av detta tecknades ett ettårigt tilläggsavtal avseende driftstöd
om 5,5 miljoner kronor med att gälla till den 14 juni 2012.
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att kommunstyrelseförvaltningen
(ekonomikontoret) fick i uppdrag att tillsammans med Folkets Husföreningen
ta fram förslag till alternativt ägande av fastigheten senast den 1 december
2011.
Detta arbete har hittills inte givit några konkreta förslag utan dialoger har
förts och fortsätter med några intresserade företag i fastighetsbranschen.
Beslutet är enligt förvaltningens, de två första punkterna, och
utvecklingsutskottets förslag med tillägg av punkt tre.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-0403.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-05-03

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-04-17, § 63.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag med instämmande av Kicki Stoor: Bifall till
utvecklingsutskottets förslag.
Maria Gehlin, Mikael Rosén och Lilian Eriksson: Avslag till att förlänga
avtal och driftbidrag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller sitt eget m.fl. förslag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till ordförandens förslag.
Nej-röst för bifall till Maria Gehlins m fl förslag.
Omröstningsresultat: 8 ja-röster, 7 nej-röster.
Ja: Jonny Gahnshag (S), Susanne Norberg (S), Margareta Källgren (S), Arne
Mellqvist (S), Britt Källström (S), Erik Eriksson (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 Göran Forsén
(M).

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 91

Sammanträdesdatum

2012-05-03

Godkännande av Demokratiplan 2015 samt val till
Demokratirådet
KS0342/11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Förslag till handlingsplan, styrdokument och politisk plattform,
”Demokratiplan 2015”, framtaget av fullmäktigeberedningen Falu
demokratikommun godkänns.
2. Under perioden den 1 juli 2012 till och med den 31 december 2014
inrättas ett demokratiråd i enlighet med vad som anges i Demokratiplan 2015.
3. Finansiering sker på det sätt som fullmäktige beslutar vid budgetsammanträdet i juni månad 2012.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av fullmäktiges
beslut enligt ovan
Anna Fält (S), Linnea Risinger (MP), Bruno Kaufmann (MP), Lilian
Eriksson (M) och Carl-Erik Nyström (C) väljs till ledamöter i
demokratirådet.
Reservation
Kicki Stoor (V) ( bilaga § 91) och Maria Gehlin (FAP) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Från Maria Gehlin (bilaga § 91)
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2011 att inrätta en tillfällig fullmäktigeberedning, Falu Demokratikommun, vars syfte är att särskilt utreda och
arbeta med demokrati- och medborgardialogfrågor i kommunen. Fullmäktigeberedningen överlämnade i november 2011, Falu Demokratirapport 2011
till kommunfullmäktige.
I Falu Demokratirapport 2011 anges inriktningen för den handlingsplan för
arbetet med demokrati- och medborgardialogfrågor och det särskilda styrdokument, där handlingsplanens mål ska specificeras, som fullmäktigeberedningen har i uppdrag att ta fram. Därutöver innehåller Falu Demokratirapport 2011 en inledande utredning avseende den framtida politiska plattformen och organisatoriska hemvisten för demokrati- och medborgardialogfrågor inom kommunen.
Justerandes signaturer
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-05-03

Falu Demokratirapport 2011 skickades ut på remiss till samtliga nämnder i
kommunen varav fem har besvarat remissen.
Under våren 2012 har fullmäktigeberedningen fortsatt sitt arbete genom att
arrangera en demokrativerkstad samt en demokratidag. Parallellt har fullmäktigeberedningen arbetat med att i enlighet med fullmäktigeberedningens
instruktion ta fram Demokratiplan 2015 som innefattar en handlingsplan för
arbetet med demokrati- och medborgardialogfrågor, ett särskilt styrdokument där handlingsplanens mål specificeras och ett förslag avseende den
framtida politiska plattformen och organisatoriska hemvisten för demokratioch medborgardialogfrågor inom kommunen.
Beslutet är enligt fullmäktigeberedningens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-04-24.
Minnesanteckningar från fullmäktigeberedning för Falu Demokratikommun
2012-04-18.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag med instämmande av Susanne Norberg: Bifall
till förvaltningens förslag (1).
Maria Gehlin och Kicki Stoor: Godkännande av förvaltningens förslag
punkt 1, i övrigt avslag (2).
Mikael Rosén och Mats Dahlström: Funktionen Demokratiråd ersätts med
styrgrupp.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen ( 1 och 2) mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt eget m fl. förslag.
Därefter ställs Mikael Roséns m.fl. förslag om namnändring mot
förvaltningens förslag och kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 92

Sammanträdesdatum

2012-05-03

Godkännande att hyresavtal tecknas med Högskolan
Dalarna så byggnation av högskolebibliotek kan ske

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Godkänna att hyresavtal tecknas med Högskolan Dalarna utifrån
principen ”självkostnadspris” så att byggnation av högskolebiblioteket
kan ske.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
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 2008 och löper nu till 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.
Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2011 godkänna att upphandling
av högskolebiblioteket får göras.
Ett anbudsförfarande har genomförts och upphandlingsprocessen är nu
framme vid tilldelningsbeslut.
Parallellt med detta har det förts förhandlingar med Högskolan Dalarna om
ett långsiktigt hyresavtal för biblioteket i likhet med vad som gjorts för
högskolebyggnaden i övrigt dvs att Högskolan Dalarna hyr till ett
självkostnadspris vilket innebär att Högskolan betalar Lugnet KB:s
kostnader för kapitaltjänster samt drifts- och underhållskostnader för
lokalerna.
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 teckna
avtal med Högskolan Dalarna och därefter teckna avtal med upphandlad
entreprenör.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-0423.
Justerandes signaturer
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-05-03

Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag : Bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes signaturer
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Sammanträdesdatum

2012-05-03

Huvudavtal mellan Falu kommun och Skid-VM 2015 i
Falun AB

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Godkänna justerat huvudavtal, daterat den 23 april 2012, mellan
Falu kommun och Skid-VM 2015 i Falun AB (VM-bolaget).
2. Fördela de 10 mnkr som VM-bolaget betalar i ersättning till
kommunen med 2,5 mnkr till kommundirektören att användas för att
täcka extraordinära kostnader i de kommunala förvaltningarnas
arbete inför och under VM. Resterande del, 7,5 mnkr och eventuellt
outnyttjade medel från de 2,5 mnkr, ska riktas mot Lugnetanläggningen för att täcka del av ökade kapitalkostnader för arenan till
följd av gjorda investeringar.
Jäv
Jonny Gahnshag och Mikael Rosén deltar inte i ärendets handläggning.
Sammanfattning
Skid-VM i nordiska grenar ska arrangeras i Falun 2015. För genomförandet av tävlingarna har
Falu kommun och Svenska Skidförbundet bildat ett bolag, Skid-VM i Falun 2015 AB. Enligt
aktieägareavtalet för VM-bolaget ska bolaget ”snarast teckna ett samarbetsavtal med kommunen som ska bland annat reglera tillgången till mark inför VM, Riksskidstadions skick,
investeringar för Tävlingarna inom Lugnetområdet och de kommunala förvaltningarnas arbete
gentemot bolaget”.
Ett förslag till huvudavtal har gemensamt tagits fram som beskriver anläggning, drift- och
upplåtelse, övriga beröringspunkter och ekonomisk ersättning kring VM-arrangemanget.
Avsikten är att avtalet ska behandlas i VM-bolagets styrelse den 24 april 2012.
Inom Falu kommun har under arbetet med avtalet dialog skett med LUFAB:s styrelse och
trafik- och fritidsnämnden har fått information om arbetet.
En stor del av de åtaganden som kommunen har på Lugnetområdet kommer att överföras till
LUFAB och det praktiska arbetet med förberedelserna sker med denna inriktning. Ett avtal
mellan kommunen och LUFAB som reglerar detta kommer att tas fram. Eftersom
gränsdragningen mellan LUFAB och kommunen (trafik- och fritidsnämnden) inte är helt klar
har detta avtal ännu inte kunnat tas fram.
Avtalet behandlades på utvecklingsutskottet den 17 april 2012. Efter detta möte har ytterligare
diskussioner förts om tolkningen av avtalet vilket resulterat i några ändringar vilka framgår av
avtalsversionen daterad den 23 april 2012. Denna version har godkänts av VM-bolagets
styrelse den 24 april 2012.
Justerandes signaturer
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Sammanträdesdatum
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Beslutet är enligt förvaltningens och utvecklingsutskottets förslag med
förtydligandet att avtalsförslaget justerats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-0402.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-04-17, § 64.
Huvudavtal för genomförande av Skid-VM 2015 daterad den 23 april 2012.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)
Skid-VM 2015 i Falun AB

Justerandes signaturer
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Kommunstyrelsen

§ 94

Sammanträdesdatum

2012-05-03

Tomtpriser och försäljning av etapp 2 på Södra
Galgberget
KS0428/06

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Genomsnittspriset för en tomt i etapp 2 på Södra Galgberget ska vara
ca 280.000 kronor.
2. Priset inkluderar inte några anslutningsavgifter för vatten och avlopp, fjärrvärme m.m.
3. Tomtförsäljningarna delegeras till markchefen på stadsbyggnadskontoret liksom uppdraget att slutligt fastställa priserna utifrån tomtstorlek, topografi, läget i området, mark- och grundläggningsförhållanden m.m.
Sammanfattning
I maj 2012 planerar kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)
att via kommunens tomtkö bjuda ut 22 nya småhustomter på Södra
Galgberget till försäljning med tillträde 1 september 2012. Utbyggnaden av
gata m.m. påbörjades under vecka 9 och beräknas vara klar i juli/augusti
2012.
Enligt kommunfullmäktigebeslut ska kommunstyrelsen fatta beslut om försäljningar av tomter inom nytillkommande exploateringsområden till markpriser som fastställs för varje område.
Beslutet är enligt förvaltningens och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2012-04-03.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-04-17, § 65.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)

Justerandes signaturer
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Sammanträdesdatum

2012-05-03

Val till styrgruppen för Boom Town Music and Business
Park

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Linnea Risinger utses till ordinarie ledamot i styrgruppen för Boom
Town – Music and Business Park.
2. Mikael Rosén utses till suppleant i styrgruppen för Boom Town –
Music and Business Park.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Projektet Boom Town – Music and Business Park har beviljats ekonomiskt
stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Dalarna,
Borlänge kommun, Falu kommun samt Falun Borlänge regionen för att
under drygt två år utveckla verksamheten. Projektägare är Stiftelsen
Teknikdalen.
Falu kommun har inbjudits att utse en ordinarie ledamot och en suppleant
till projektet.
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Inbjudan från Stiftelsen Teknikdalen 2012-03-26.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-04-17, § 66.

Sänds till
Stiftelsen Teknikdalen
Linnea Risinger
Mikael Rosén
Förtroendemannaregistret

Justerandes signaturer
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Sammanträdesdatum

2012-05-03

Information från socialstyrelsens tillsynsbesök på
Kombo samt antagande av rutiner för hantering av Lex
Sarah
KS0262/11

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Justerat förslag till rutiner för hantering av Lex Sarah på boendet för
ensamkommande flyktingbarn, Kombo och på arbetsmarknads- och
integrationskontoret antas.
Sammanfattning
Socialstyrelsens tillsynsavdelning utövar tillsyn över Kombos verksamhet
enligt socialtjänstlagen.
Tillsynen sker regelbundet med ett oanmält samt ett anmält besök per år.
Vid det senaste tillsynstillfället, i februari 2012, riktades kritik mot brister i
rutiner avseende tillämpningen av rapporteringsskyldighet enligt Lex Sara.
Förvaltningen föreslår att föreslagna rutiner för hantering av Lex Sarah på
boendet för ensamkommande flyktingbarn, Kombo och på arbetsmarknadsoch integrationskontoret antas.
Allmänna utskottet beslutade den 18 maj 2012 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beslut då framlagda förslag krävde justering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
tjänsteskrivelse 2012-04-03.
Protokoll från allmänna utskottet 2012-04-18, § 32.
Justerat förslag till handläggning av Lex Sarah avsnitt 08-18-02 utkast,
version 0.
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Svar på remiss från Landstinget Dalarna; Dalarnas
regional kulturplan 2013-2015
KS0267/12

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kultur- och ungdomsnämndens förslag angående Dalarnas regionala
kulturplan 2013-2015 antas som Falu kommuns remissvar.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Landstinget Dalarna ska i samverkan med Dalarnas kommuner och i samråd
med föreningar, organisationer och andra kulturaktörer (civilsamhället) göra
en regional kulturplan enligt samverkansmodellen. Planen ska gälla från år
2013. Som förberedelse för detta har Landstinget fått in samverkansunderlag från Dalarnas kommuner. Kultur- och ungdomsnämnden har i november
2011 tagit fram ett första underlag till planen. Landstinget Dalarna har nu
skickat ut en remissupplaga av kulturplanen.
Skolnämnden har på delegation svarat på remissen. Kultur- och
ungdomsnämnden har behandlat remissen och presenterar förslag till
remissvar för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Inbjudan från Landstinget Dalarna att lämna synpunkter på remissutgåvan
Dalarnas regionala kulturplan 2013-2015.
Remissutgåvan finns på Landstinget Dalarnas hemsida.
Delegationsbeslut skolnämnden 2012-04-05/tjänsteskrivelse 2012-04-02.
Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2012-04-26, §
45/tjänsteskrivelse 2012-04-12.

Sänds till
Landstinget Dalarna
Kultur- och ungdomsnämnden
Skolnämnden

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 98

Sammanträdesdatum

2012-05-03

Yttrande till Förvaltningsrätten angående
upphandlingsskadeavgift
KS0526/11

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till yttrande daterat
2012-05-01 till förvaltningsrätten i Falun, i mål 5096-11, efter
justering i enlighet med diskussionen vid dagens sammanträde.
2. Uppdraget att justera yttrandet lämnas till kommunstyrelsens
ordförande efter samråd med kommunstyrelsens förste och andre
vice ordförande.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Falu kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Konkurrensverkets
yttrande den 19 april 2012, i mål 5096-11 Konkurrensverket ./. Falu
kommun angående upphandlingsskadeavgift enligt lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling (LOU). Falu kommun har tidigare den 27 mars 2012
yttrat sig i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
Föreläggande 2012-04-19/ Konkurrensverkets yttrande 2012-04-17.
Förslag till yttrande daterat 2012-05-01.

Sänds till
Förvaltningsrätten i Falun (inkl. yttrande)

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 99

Sammanträdesdatum

2012-05-03

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

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Aktuell information från Tillväxtrådet, Miljörådet, Folkhälsorådet, Beredningen för Falun Borlänge regionen, Falun Borlänge regionen AB, Region
Dalarna, Samverkansberedningen mellan Falu kommun och Landstinget
Dalarna, Skid-VM 2015 i Falun AB och Lugnet i Falun AB.
För fullständig information avseende Region Dalarnas protokoll hänvisas
till www.regiondalarna.se/protokoll.html.
Beslutsunderlag
Protokoll från Tillväxtrådet 2012-03-05.
Protokoll från Miljörådet 2012-02-07.
Skid-VM 2015 2012-01-25.
Falun Borlänge-regionen nr 2 2012-02-29.
Falun Borlänge-regionen nr 3 2012-03-21.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 100

Sammanträdesdatum

2012-05-03

Anmälningsärenden

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av anmälningsärendena.
Sammanfattning
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning
daterad 2012-04-24.

Justerandes signaturer

35 (37)

FALU KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Anmälningsärenden
Nr

Ärende

1. Protokoll från styrelsemöte Kopparstaden Förvaltning 2011-12-05

Dnr
KS 18/12

2. Protokoll från Falu Elnät 2012-03-09, styrelsesammanträde
KS 19/12
Protokoll från Falu Energi & Vatten AB 2012-03-09, styrelsesammanträde
3. Överenskommelse Resurssamordnande funktion för räddningstjänst i
Dalarna

KS 16/12

4. Avtal upprättat mellan Svärdsjö Intresseföreningen och Falu kommun
angående kommundelsutvecklingsmedel

KS 420/10

5. Beslut om antagande av Konsult för Resecentrum Falun

KS 696/10

6. Minnesanteckningar VA-vägledningsgruppen 2012-03-20

KS 98/10

7. Protokoll från möte 2012-01-17 beträffande projekt Gävle-Dala
utvecklingsstråk

KS 603/08

8. Slutrapport projekt Gävle-Dala utvecklingsstråk med bilagor

KS 603/08

9. Protokoll från Falu P AB:s bolagsstämma 2012-03-21

KS 9/12

10. Protokoll från Räddningstjänsten Dala Mitt 2012-02-23

KS 16/12

11. Beslut från Skolinspektionen 2012-04-13 dnr 320-2011:5105 att avslå:
Ansökan från Nordens teknikerinstitut AB - Mikael Elias Teoretiska
Gymnasium- som godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Falu kommun

KS 205/11

Falun 2012-04-24

Jonny Gahnshag
Kommunstyrelsens ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 101

Sammanträdesdatum

2012-05-03

Delegationsärenden

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsärendena.
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
2012-04-20.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut
avseende fordonsbeställningar daterat 2012-03-31.
Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbeslut avseende ändrat samverkansavtal för Geodatasamverkan, daterat
2012-03-26.
Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbeslut avseende extra hyresbidrag till Falu HSO, daterat 2012-04-10.
Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbeslut avseende personalärenden daterat 2012-04-03.
Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbeslut avseende adresser, daterat 2012-03-28.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende pensioner daterat 2012-04-19.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende personal daterat 2012-04-19 (2st).
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende personalärenden daterat 2012-04-19 (2st).
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende förhandlingar och överläggningar daterat 2012-04-19.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende facklig tid daterat 2012-04-19.
Från kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) delegationsbeslut
avseende personal daterat 2012-02-28.
Från kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) delegationsbeslut avseende överenskommelse/avtal daterat 201204-16.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-05-03

Från kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) delegationsbeslut avseende arbetsmarknadspolitiskt program
daterat 2012-04-16 (3 st).
Från kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) delegationsbeslut avseende anställningsärenden daterat 2012-0416 (2 st).
Från kommunstyrelseförvaltningen (IT-kontoret) delegationsbeslut
avseende attesträtter daterat 2012-03-30.

Justerandes signaturer
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FALU KOMMUN
BESLUTSORGAN OCH KOMMUNDIREKTÖREN
Delegationsärenden för rubricerat
Nr
Ärende

Dnr

1. Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2012-03-13
2. Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-03-14
3. Protokoll från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2012-03-14
4. Protokoll från kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2012-03-12
5. Delegationsbeslut finansiering av takdukar med Falun logga

KS 5/12

6. Delegationsbeslut att inte besvara: Ansökan från Göranssonska
skolan/Sandvik Utbildnings AB om godkännande som huvudman
för riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan
Göranssonska skolan i Sandvikens kommun

KS 282/12

7. Delegationsbeslut att inte besvara ansökan från ThorenGruppen AB
om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Borlänge kommun

KS 321/12

8. Delegationsbeslut ansökan om bidrag till Gårdviks bystugeförening

KS 289/12

9. Delegationsbeslut middag och scenarbete i samband med
representationsmiddag Svenska Skidspelen 2012

KS 5/12

10. Delegationsbeslut avtal om att teckna abonnemang med
Bildarkivet.se

KS 284/12

11. Delegationsbeslut Visionsarbete Falu Kommun

KS 5/12

12. Delegationsbeslut Utprickning på Runn 2011

KA 5/12

13. Delegationsbeslut avtal om att teckna abonnemang med Siteimprove KS 244/10
Ltd
14. Fullmakt att företräda Falu kommun vid Arkivcentrum Dalarna
ekonomiska förenings föreningsstämma 2012

KS 2/12

15. Beslut enligt 6 kap 36 § Kommunallagen (1991:900) mål 516-12
Skrivelse till Kammarrätten i Sundsvall angående anmodan om att
överlämna handlingar för prövning i mål 516-12

KS 430/11

16. Fullmakt att företräda Falu kommun vid Falun Borlänge regionen
AB:s ordinarie årsstämma den 18 april 2012

KS 2/12

17. Delegationsbeslut bidrag Falu Nämndemannaförening 2012

KS 5/12

18. Falu kommuns yttrande till mark- och miljödomstolen angående mål KS 774/08
4212-11: tillståndsansökan för vindkraftanläggning i Svartnäs med
omnejd i Falu kommun
Beslut enligt 6 kap 36 § Kommunallagen (1991:900) mål 4212-11
19. Delegationsbeslut kommunfullmäktiges julsupé 2011

KS 5/11

20. Avslagsbeslut på begäran om utfående av handling 2012-04-17:
Skid-VM 2015

KS 297/11

21. Protokoll från Miljörådets möte 2012-02-07

KS 276/12

22. Protokoll från Tillväxtrådets möte 2012-03-05

KS 98/12

Falun 2012-04-20

Eva Dahlander
Kanslichef

