SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Plats och tid
Beslutande

2012-08-28

Rådhusets sessionssal, kl. 13:15– 18:40
Jonny Gahnshag, ordförande

S

M

ej § 136 pga. jäv samt ej §§ 155-160

ej § 136 pga jäv. ordf. §§ 155-160

Susanne Norberg, 1:e vice ordf.

S

C
M
M
M
FAP
FP
M
M

ordf. § 136 ej §§ 141, 148-160

MP Erik Eriksson
S
Krister Johansson ej §§ 137, 139,
141, 148-160

S
S
MP
V
S

Britt Källström
Viktor Zakrisson
Linnea Risinger
Kicki Stoor
Margareta Källgren §§ 136, 137,

Övriga deltagare

Mats Dahlström ej §§ 155-160
Lilian Eriksson
Christina Haggren ej § 136 pga. jäv
Håkan Hammar
Sten H Larsson ej §§ 151-160
Svante Parsjö Tegnér
Christer Carlsson §§ 136, 151-160
Catharina Hjortzberg-Nordlund
§ 136

S
S

139, 141, 148-160

Ej tjänstgörande Margareta Källgren
ersättare
tjänstgjort

Mikael Rosén, 2:e vice ordf.

(S) ej §§ när hon

Ragnar Kroona §§ 155-160
Monica Jonsson §§ 141, 148-160

Christer Carlsson (M) ej §§ när han
tjänstgjort

forts. s 2

Kommundirektören §§ 134-135, 137, 139 Ekonomichefen
141, 144-160

forts. s 2

Utses att justera

Erik Eriksson
2012-09, dock ej §§ 141, 145, 149-153 vilka justerats
2012-08-28
131-160

Justeringsdag
Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………………………...
Tobias Carlgren

Ordförande

………………………………………………………….…..
Jonny Gahnshag
Susanne Norberg
Mikael Rosén
§§ 131-135, 137-154

Justerande

§ 136

§§ 155-160

………………………………………………………….…..
Erik Eriksson
Bevis
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ
Sammanträdesdatum
Datum när anslaget sätts upp

Kommunstyrelsen
2012-08-28
2012-09dock ej §§ 141, 145, 149-153 vilka
anslagits 2012-08-29

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Stadskansliet
…………………………………………………………………..
Tobias Carlgren

Postadress

Besöksadress

Telefonväxel

791 83 FALUN

Rådhuset

023-830 00

1 (46)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ej tjänstgörande
ersättare forts.

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Lena Johnsson (S) §§ 131-140, 142-147, del av 141.
Ragnar Kroona (S) ej §§ när han tjänstgjort
Monica Jonsson (S) ej §§ när hon tjänstgjort
Krister Andersson (V) §§ 131-154
Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) §§ 131-140, 142147 dock ej § 136 när hon tjänstgjort
Agneta Ängsås (C) §§ 131-152
Maria Gehlin (FAP) §§ 131-150

Övriga deltagare
forts.

Justerandes signaturer

Kanslichefen §§ 131-138, 140, 142-147
Ekonom Christina Fredricks §§ 131-136, 138, 140, 142-145
Stadsarkitekt Per Grundström § 137
Förvaltningschef Pia Joelsson § 134
Kulturchef Pelle Ahnlund § 139
Trafikplanerare Mathias Westin § 141
Kollektivplanerare Mats Olofsson § 141
Kommunfullmäktiges ordförande §§ 131-138, 140, 142-147
Jurist Tobias Carlgren

2 (46)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Innehåll
§ 131

§ 132
§ 133
§ 134
§ 135
§ 136

§ 137
§ 138
§ 139
§ 140
§ 141
§ 142
§ 143
§ 144
§ 145
§ 146
§ 147
§ 148
§ 149

§ 150

§ 151
§ 152

Justerandes signaturer

Sammanträdesdatum

2012-08-28

KST Motion från Maria Gehlin (FAP), Sten H
Larsson (FAP), Stefan Clarström (FAP) och Anders
Pettersson (FAP); Färdigställa skateparken i betong
istället för i asfalt och komplettera skateparken med
en grönyta för allmänheten ..................................................... 5
Bolagsordning och ägardirektiv för Kopparstaden
AB ........................................................................................... 6
Förslag till gemensamma arvoden för god man och
förvaltare att gälla fr o m år 2013 ........................................... 7
Kommunalisering av hemsjukvården i Dalarnas län .............. 8
Antagande av Lokaliseringsstrategi för handel i Falu
kommun ................................................................................ 10
Verksamhetsberättelse, årsredovisning samt
revisionsberättelse för Region Dalarna avseende
räkneskapsåret 2011 .............................................................. 12
Revidering av investeringsbudget för Södra centrum
- Resecentrum Falun ............................................................. 13
Anslag ur Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond ................... 15
Inrättande av Kulturskola i Falun ......................................... 16
Ny busslinje Krondiket - Gruvan - Centrum......................... 19
Remiss från Region Dalarna:
Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken .................. 20
Ökade driftmedel för färdigställande av sanering
Gasverket .............................................................................. 21
Ianspråktagande av nämndbuffertar för 2012 ....................... 22
Fiberutbyggnad på landsbyggden i Falu Kommun ............... 23
Samråd om Detaljplan för nöjesanläggning vid
Myntgatan 43 (Västra Falun 1) ............................................. 24
Begäran om planuppdrag - Detaljplan för bostadshus
vid Tranbärsvägen ................................................................. 26
Revisionens granskning av kommunens bilar....................... 27
Tillägg till aktieägaravtal för skid-VM i Falun 2015
AB ......................................................................................... 29
Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från AB
Dormsjöskolan som huvudman för en fristående
gymnasiesärskola i Hedemora kommun ............................... 31
Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från
Masen AB som huvudman för en fristående
gymnasiesärskola i Falu Kommun ........................................ 33
Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr 5096-11
angående upphandlingsskadeavgift ...................................... 34
Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr. 2958-12
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen
(1991:900) ............................................................................. 35

3 (46)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 153

§ 154
§ 155

§ 156

§ 157
§ 158
§ 159
§ 160

Justerandes signaturer

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Yttrande till förvaltningsrätten i mål 2957-12
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen
(1991:900) ............................................................................. 36
Bidrag till Falu Ridklubb ...................................................... 37
Entledigande samt fyllnadsval till kommunstyrelsens
allmänna utskott inklusive förste vice ordförande i
detsamma, förhandlingsdelegationen, Partnerskap
Bergslagsbanan samt Föreningen Studenternas Hus
Kåre ....................................................................................... 39
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 ......................................... 41
Information om kommunikationsalternativ Lugnet/
hoppbacksberget ................................................................... 42
Fullmakt att företräda Falu Kommun som ombud................ 43
Anmälningsärenden .............................................................. 44
Delegationsärenden ............................................................... 45

4 (46)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-08-28

§ 131 KST Motion från Maria Gehlin (FAP), Sten H Larsson
(FAP), Stefan Clarström (FAP) och Anders Pettersson (FAP);
Färdigställa skateparken i betong istället för i asfalt och komplettera skateparken med en grönyta för allmänheten
KS0667/11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

Motionen bifalles.

Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamöterna Maria Gehlin, Sten H Larsson, Stefan
Clarström och Anders Pettersson föreslår i motion daterad 2011-12-05 att
skateparken färdigställs i betong istället för asfalt, att trafik- och fritidsnämnden uppdras att säkerställa framtida underhållsbehov samt att Falu
Kommun i sin investeringsplan för 2015 planerar för en intilliggande park
med grönytor, träd och sittplatser.
Trafik- och fritidsnämnden beslutade 2012-02-16, § 14, att tillstyrka kommunstyrelsen att tillstyrka motionen.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är att kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka motionen.
Beslutsunderlag
Motion från Maria Gehlin, Sten H Larsson, Stefan Clarström och Anders
Pettersson daterad 2011-12-05.
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-02-16, § 14/ förvaltningens
tjänsteskrivelse 2012-01-30.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-0810.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till motionen.

Justerandes signaturer
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Bolagsordning och ägardirektiv för Kopparstaden AB
KS0347/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1

2.

Förslag till ny bolagsordning för Kopparstaden AB, i enlighet med
bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-0420, antas.
Förslag till nytt ägardirektiv för Kopparstaden AB, i enlighet med bilaga 2 till kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-0420, antas.

Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet och ekonomikontoret) har i
samråd med Kopparstaden AB tagit fram förslag till reviderad bolagsordning och ägardirektiv för det helägda kommunala bolaget Kopparstaden AB.
Revideringen av bolagsordning och ägardirektiv har initierats bland annat
utifrån ikraftträdandet av ny lagstiftning, lag (2010:879) om allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolag. Den nya lagen ersätter den tidigare lagen
(2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag och innehåller regler som får
till följd att kommunen måste revidera bolagsordning och ägardirektiv för
Kopparstaden.
Nu gällande bolagsordning och aktieägaravtal för Kopparstaden antogs av
kommunfullmäktige 2006-12-14, § 45 och av Kopparstadens bolagsstämma
2007-03-21.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret och stadskansliet) förslag
är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret och stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-04-20.
Yrkanden
Mikael Rosén med instämmande av Mats Dahlström: Bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes signaturer
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Förslag till gemensamma arvoden för god man och förvaltare att gälla fr o m år 2013
KS0466/08

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Det för Överförmyndare i samverkans gemensamma arvode för uppdrag som god man/ förvaltare enligt Föräldrabalken ska från den 1
januari 2013 följa Sveriges Kommuners och Landstings rekommendationer enligt cirkulär 7:74, bilaga 1. Ersättning för insatser utanför
ordinarie uppdrag utgår enligt bilaga 2 till Överförmyndare i samverkans skrivelse daterad 2012-04-19.
2.

Det för Överförmyndare i samverkans gemensamma arvode för uppdrag som god man enligt 2 § lagen (2005:429) för ensamkommande
barn, utgår från den 1 januari 2013, för nya uppdrag, med ett fast arvode om 2000 kronor per månad och uppdrag samt rätt till kostnadsersättning mot uppvisande av kvitto. Utöver arvodet utgår resetidsersättning med 35 kr per påbörjad timme. Vid resa med huvudmannen
till Migrationsverket utgår timarvode med 200 kr per timme under
förutsättning att Migrationsverket kallat till mötet.

3.

Rätten till schabloniserat arvode upphör när en (1) månad förflutit
från det att barnet beviljats permanent uppehållstillsstånd eller när en
tillförordnad vårdnadshavare utsetts. Därefter ska kostnaden för
gode män betalas av respektive kommuns socialförvaltning.

Sammanfattning
Den gemensamma regionala samverkansorganisationen, Överförmyndare i
samverkan (ÖIS), har gjort en översyn av de skilda kommunernas arvodesregler och föreslår att det inrättas ett gemensamt arvodesregelverk för god
man och förvaltare. Motiv för förändringen är att verksamheten blir mer
kostnadseffektiv (minskad administration kring arvoden och personalen kan
ägna mer tid åt utveckling/rekrytering).
Överförmyndarens förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Överförmyndarens och kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-08-15/ Överförmyndare i samverkans tjänsteskrivelse
2012-04-19.
Yrkanden
Mikael Rosén: Bifall till överförmyndarens förslag.
Justerandes signaturer
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Kommunalisering av hemsjukvården i Dalarnas län
KS0371/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Avtalet, med bilagor, om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser
i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Dalarnas län
godkänns.
2.

Avtalet gäller från och med 2013-01-01 under förutsättning att kommunfullmäktige i samtliga länets kommuner och landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut.

3.

Verksamhetsövergången ska ske 2013-01-07.

4.

Tillsammans med länets övriga kommuner och Dalarnas läns landsting till finansdepartementet hemställa att de länsvisa skattesatserna 2
§ och 3 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,23 procentenheter för kommunerna och sänks med
0,23 procentenheter för landstinget.

5.

Omvårdnadsnämnden uppdras att tillsammans med socialnämnden
förbereda övertagandet av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende och inrymma verksamheten inom ramen för den preliminärt beräknade ökningen av den kommunalekonomiska utjämningen för
Falu Kommun, 28 mnkr år 2013.

6.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Med hänvisning till regeringens ambitioner om en huvudmannaskapsförändring av hemsjukvården i ordinärt boende beslutade landstingsstyrelsen
2011-03-28 att uppta förhandling med kommunerna om detta. Utredningen
har pågått från hösten 2011 till maj 2012. Direktionen för Region Dalarna
beslutade 2012-06-13 att rekommendera länets kommuner och landsting att
godkänna ett förslag till avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende. Projektet omfattar samtliga 15 kommuner i Dalarna
samt Landstinget Dalarna och omfattar hemsjukvård som bedrivs inom alla
åldrar i ordinärt boende och som ryms inom primärvårdens uppdrag, förutom den hälso- och sjukvård som meddelas av läkare. Re-/habilitering och
hjälpmedel följer ansvaret för hälso- och sjukvården (HSL 1982:763). Hembesök, både planerade och oplanerade samt vissa psykiatriska omvårdnadsuppgifter inom hemsjukvårdsverksamhet och hembesöksverksamhet ingår
också i den föreslagna verksamhetsövergången.
Omvårdnadsnämnden beslutade 2012-06-20 att föreslå kommunfullmäktige
att besluta i enlighet med beslutet.
Justerandes signaturer
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Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.
Förvaltningschef Pia Joelsson informerar om ärendet.
Beslutsunderlag
Protokoll från Region Dalarna 2012-06-05, § 248/ tjänsteskrivelse 2012-0509/ Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende
mellan landstinget och kommunerna i Dalarnas län.
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2012-06-20, § 80/ förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-06-18.
Kommunstyrelsförvaltningens (ekonomikontoret och stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-08-08.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes signaturer
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Antagande av Lokaliseringsstrategi för handel i Falu
kommun
KS0308/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Lokaliseringsstrategi för handel i Falu kommun, daterad aug 2012 antas. Strategin ersätter ”Handelsstrategi för Falun” antagen av kommunfullmäktige 2003-10-09.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Redogörelse för remiss, daterad 2012-07-24 godkänns.
2. En arbetsgrupp ska tillsättas senast 2012-12-01. Gruppen ska komma
med förslag på hur Falu kommun och handeln tillsammans kan arbeta med kvalitet och identitet i Faluns handelsutbud samt beteendepåverkan av konsumtionsvanor utifrån miljö- och sociala aspekter.
Ansvariga: KS Miljö och Folkhälsa.
3. Följande åtgärd tillförs Folkhälsoprogrammets åtgärdsplan: ”Utveckla samverkan mellan Omvårdnadsförvaltningen och handelns
aktörer med syfte att göra handeln mer tillgänglig för bl a anhörigvårdare och deras närstående”. Ansvarig: Omvårdnadsnämnden.
4. Handel med sportartiklar och annat som innebär service till verksamhet på Lugnet tillåts inom Lugnetområdet.
5. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att till kommunfullmäktiges sammanträde revidera strategin i enlighet med de tilläggsoch ändringsyrkanden som framställts vid dagens sammanträde.
Sammanfattning
Falu kommuns nuvarande Handelsstrategi antogs år 2003. Den har i huvudsak fungerat väl men ändå blivit inaktuell, vilket har diskuterat inom Stadsbyggnadsberedningen vid flera tillfällen. Det genomfördes också ett handelsseminarium, med i första hand kommunala deltagare, i augusti 2011.
Mot denna bakgrund fick stadsbyggnadskontoret i september 2011 i uppdrag av Stadsbyggnadsberedningen att göra en aktualisering och begränsad
översyn av strategin.
Förvaltningens förslag är enligt beslutet med tillägg av p. 4 som lades vid
sammanträdet och undantaget p. 5.
Utvecklingsledare Mats Reutherborg föredrar ärendet.

Justerandes signaturer
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2012-08-15.
Yrkanden
Linnea Risinger med instämmande av Mikael Rosén: Att tredje punkten i
beslutet under kommunstyrelsen beslutar för egen del lyfts ur strategin och
kvarstår som beslut.
Mats Dahlström: Bifall till förvaltningens förslag med de tillägg och ändringar som framgår av till paragrafen lagd bilaga.
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag med tillägget
att förvaltningen till kommunfullmäktiges sammanträde reviderar strategin i
enlighet med Linnea Risingers m.fl. och Mats Dahlströms yrkande
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Linnea Risingers m.fl. ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.
Därefter ställer ordföranden proposition på Mats Dahlströms tilläggs- och
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
yrkandet.
Avslutningsvis ställer ordföranden proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)
Kommunstyrelseförvaltningen (miljökontoret)
Omvårdnadsnämnden

Justerandes signaturer
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Verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisionsberättelse för Region Dalarna avseende räkneskapsåret
2011
KS0011/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1

Verksamhetsberättelsen noteras till protokollet.

2

Förbundets årsredovisning för år 2011 godkänns.

3

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Protokollsanteckning
Jonny Gahnshag, Mikael Rosén och Christina Haggren anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning eller beslut.
Sammanfattning
Direktionen i Region Dalarna har avgivit årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2011. Region Dalarnas medlemmar ska nu behandla och
fatta beslut om årsredovisningen fastställs samt om förbundsdirektionen
beviljas ansvarsfrihet.
Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets direktion beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Region Dalarnas verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för räkneskapsåret 2011.
Yrkanden
Ordförande Susanne Norberg: Enligt beslutet.

Justerandes signaturer
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Revidering av investeringsbudget för Södra centrum Resecentrum Falun
KS0169/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Utöka investeringsramen för projektet Södra centrum med totalt 52,1
mnkr för åren 2013-2017.
2. Inarbeta det utökade investeringsprojektet i höstens budgetprocess för
2013-2015 (-2017) och samtidigt göra en politisk omprioritering av
kommunens redan beslutade investeringsobjekt för framför allt 2013
och 2014.
3.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
Kicki Stoor (V) och Sten H Larsson (FAP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för sitt eget yrkande. Kicki Stoor lämnar därtill för egen del följande
motivering: Grunden för reservationen är att beslutsunderlagen och den
tillkommande information som lämnats vid dagens sammanträde inte är
tillräcklig för ett välgrundat beslut. Bland annat saknas en utökad kostnadsoch konsekvensanalys i ärendet.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog i juni i år budget för 2013 och ekonomisk plan
för 2014 och 2015. För investeringar redovisas även behoven för åren 2016
och 2017. Som underlag för investeringsbudgeten har det för utvecklingsområdet Södra centrum konstaterats att det funnits en kalkyl som innehållit
stora osäkerheter. I arbetet med att utveckla ett resecentrum i Södra centrum
har under det senaste året en projekteringsförberedande utredning kring
funktionssamband, utformning och gestaltning genomförts. I detta arbete
har även ingått att ta fram en aktuell kalkyl. Då inte alla kostnadsslag för
byggprojektet fanns med i den tidigare kalkylen, visar den nu kompletterade
beräkningen en kostnadsökning med 52,1 mnkr (period 2013-2017), från
140,1 mnkr till 192,2 mnkr.
Trafik- och fritidsnämnden beslutade 2012-08-16 att tillstyrka förslag till
reviderad investeringsbudget.
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.
Stadsarkitekt Per Grundström föredrar ärendet.

Justerandes signaturer
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Beslutsunderlag
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-08-16, § 91/ förvaltningens
tjänsteskrivelse 2012-08-15.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-0816.
Yrkanden
Sten H Larsson, Kicki Stoor och Svante Parsjö Tegnér: Återremiss för att
utreda/ förtydliga ekonomin, utreda frågan om etappvis byggnation samt
framtagandet av en konsekvensanalys.
Susanne Norberg med instämmande av Mikael Rosén och Linnea Risinger:
Bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan.
Först ställer ordföranden proposition på Sten H Larssons m.fl. yrkande om
återremiss mot att ärendet avgörs idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Susanne Norbergs m.fl. förslag
att bifalla förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med yrkandet.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 138

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Anslag ur Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond
KS0431/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja tre sökande anslag enligt nedan
1. SMU (Svenska Missionskyrkans Ungdom) i Falun 6.000 kr.
2.

Falu Vävstuga 6.000 kr.

3.

RIA Hela Människan i Falun 13.000 kr.

Sammanfattning
Till Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond har under år 2012 inkommit tre
ansökningar om anslag. Stiftelsens resultat visar att det för räkneskapsåret
2011 finns disponibla medel att utdela till ett belopp av 27.690.
Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 15 augusti 2012 att överlämna
ansökningarna till kommunfullmäktige med förslag att bevilja de tre sökandena anslag enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Protokoll från Stiftelsen Falu Stadsbesparingsfond 2012-08-15/ ansökningar.
Yrkanden
Mikael Rosén: Bifall till styrelsens förslag.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 139

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Inrättande av Kulturskola i Falun
KS 193/11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kultur- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att, i enlighet med utredningen ”Framtidens Kulturskola i Falun” och kommunstyrelseförvaltningens förslag, inrätta en kulturskola med Dans- och musikskolan, Naturskolan, Konstgrafiska Verkstan, Arenan och Gruvbäckens Kulturcentrum som grund samt med en fritidsgård i anslutning
till verksamheten. En närmare utredning om möjligheten att inkludera
Teknikverkstan i Kulturskolan bör göras.
2.

Den nya kulturskolan placeras organisatoriskt under kultur- och ungdomsnämnden.

3.

Kultur- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att detaljutforma kulturskolan med utbud, organisation, lokaler och budget. Skolans centrala
lokaler ska finnas i Falu centrum.

4.

Kulturskolan ska ha världsarv och hållbar utveckling som inriktning.

5.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ändra respektive nämnds reglemente i enlighet med föreslagna förändringar.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan
1. Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) får i uppdrag att
i samverkan med kultur- och ungdomsnämnden ta fram förslag på
lokaler för kulturskolan i centrala Falun där det även ska finnas rum
för en central fritidsgård och möjlighet för övriga kulturaktörer i
Falun (föreningar, studieförbund, länskulturinstitutioner med flera
att ha verksamhet).
2. Kommundirektören ges i uppdrag att löpande, var tredje månad,
återredovisa genomförandet av Kulturskolan vad avser organisation,
lokaler, budget och personal.
Reservation
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan
Hammar (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP) och Svante Parsjö
Tegnér (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mikael Roséns m.fl.
yrkande.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Sammanfattning
Utredningen ”Framtidens Kulturskola i Falun” har tagits fram på uppdrag av
Kommunstyrelsens Allmänna Utskott. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fatta beslut i frågan.
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan undantaget andra punkten
under kommunstyrelsen beslutar för egen del.
Kulturchef Pelle Ahnlund föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-08-17/ utredning/ remissvar.
Yrkanden
Mikael Rosén, Sten H Larsson, Svante Parsjö Tegnér och Håkan Hammar:
Kommundirektören ges i uppdrag att återkomma med ett konkret förslag
inkluderande organisation, budget och tilltänkt lokal. I övrigt avslag.
Ordförande Jonny Gahnshag, Linnea Risinger, Britt Källström och Kicki
Stoor: Bifall till förvaltningens förslag med tillägget att kommunstyrelsen
för egen del ger Kommundirektören i uppdrag att löpande, var tredje månad,
återredovisa genomförandet av Kulturskolan vad avser organisation, lokaler,
budget och personal.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens eget m.fl. yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande:
Ja-röst för bifall till ordförandens m.fl. yrkande.
Nej-röst för bifall till Mikael Roséns m.fl. yrkande.
Ja: Jonny Gahnshag (S), Susanne Norberg (S), Margareta Källgren (S),
Viktor Zakrisson (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), Sten H Larsson (FAP) och Svante Parsjö
Tegnér (FP).
Med 8 ja-röster för Jonny Gahnshags m.fl. yrkande och 7-nej röster för Mikael Roséns yrkande beslutar kommunstyrelsen att bifalla Jonny Gahnshags
m.fl. yrkande.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sänds till
Kommundirektören
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)

Justerandes signaturer

Sammanträdesdatum

2012-08-28
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 140

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Ny busslinje Krondiket - Gruvan - Centrum
KS0333/11

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. 450 000 kr tillskjuts för 2012 till trafik- och fritidsnämnden för den
nya busslinjen Krondiket – Gruvan – Centrum, genom ramväxling
från beslutsorgan, centrala bufferten, inom Falu Kommuns redan beslutade driftbudget för 2012. För 2013 har redan givits driftstillskott i
budget, beslutad av kommunfullmäktige 14 juni, 2012.
2. Trafik- och fritidsnämnden ska göra sin egen prioritering av de olika
investeringsobjekten inom redan beslutad investeringsram för 2012
Sammanfattning
Med anledning av att vägen på Krondikesdammen stängdes, lades busslinje
707 på sträckan Lilltorpet – Krondiket ner mars 2010. Det har inte varit
möjligt att trafikera Krondiket fram tills nu.
Trafik- och fritidsnämnden fattade beslut om den nya busslinjen 13 juni,
under förutsättning att medel från kommunstyrelsen tillskjuts förvaltningen.
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.
Beslutsunderlag
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-06-13, § 74/ förvaltningens
tjänsteskrivelse 2012-05-31.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-0808.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag med instämmande från Mikael Rosén: Bifall
till förvaltningens förslag.

Sänds till
Trafik- och fritidsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 141

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Remiss från Region Dalarna: Trafikförsörjningsprogram
för kollektivtrafiken
KS0420/12

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Överlämna kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret)
tjänsteskrivelse daterad 2012-08-16 som Falu kommuns remisssvar
till Region Dalarna.
2.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Region Dalarna har skickat skriften Kollektivtrafikmyndigheten i Dalarna –
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Dalarnas län 2012-2015 på remiss
till bland annat länets kommuner för yttrande. Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) och trafik- och fritidsnämnden har fått ärendet
för handläggning med stadsbyggnadskontoret som samordnare
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.
Beslutsunderlag
Kollektivtrafikmyndigheten i Dalarna – Regionalt trafikförsörjningsprogram
för Dalarnas län 2012-2015.
Trafik- och fritidsnämndens beslut 2012-08-16, § 90/ förvaltningens tjänsteskrivels 2012-08-01.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2012-08-16.
Yrkanden
Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag.

Sänds till
Region Dalarna (inkl. yttrande)
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)
Trafik- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 142

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Ökade driftmedel för färdigställande av sanering Gasverket
KS 174/03

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Avvakta delårsbokslutet 2012-08-31 för samtliga nämnder och i samband med det överväga driftstillskott från centrala bufferten för 2012
till trafik- och fritidsnämnden.
2.

Trafik- och fritidsförvaltningen kvarstår som den projektsamordnande parten till dess att projektet ”Sanering av Gasverkstomten” är
färdigställt.

Sammanfattning
Saneringen av Gasverkstomten har under projektets gång förändrats från ett
investeringsprojekt till ett driftsprojekt och har därmed påverkat driftsbudgeten omedelbart. Under projektets gång har bl a svårbedömda saneringsmängder orsakat att projektet har blivit dyrare än ursprunglig saneringsbudget. Inför skolstart i höst har trafik- och fritidsförvaltningen färdigställt
skolgården och tillhörande parklek.
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.
Beslutsunderlag
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-05-24/ förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-09.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-0815.
Yrkanden
Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag.

Sänds till
Trafik- och fritidsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 143

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Ianspråktagande av nämndbuffertar för 2012
KS0001/12

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Nämnderna får ianspråkta nämndbuffertarna för 2012.
2. Styrelse/ nämnder uppdras att vidta åtgärder för att hålla budget för
2012.
Sammanfattning
I november 2011 fastställde kommunfullmäktige att 1 procent av de i budget
2012 beslutade driftramarna för nämnderna (nämndbuffert) skulle reserveras
och inte användas förrän kommunstyrelsen har prövat Falu Kommuns finansiella situation och kostnadsutveckling. Detta skulle ske under andra hälften
av budgetåret 2012.
Förvaltningens förslag är att nämnderna får ianspråkta nämndbuffertarna för
2012.
Beslutsunderlag
Kommmunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 201208-08.
Yrkanden
Mikael Rosén med instämmande av Sten H Larsson: Bifall till förvaltningens förslag med tillägg att styrelse/nämnder uppdras att vidta åtgärder för att
hålla budget 2012.

Sänds till
Samtliga nämnder
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 144

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Fiberutbyggnad på landsbyggden i Falu Kommun
NAR0071/02

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Finansieringsfrågan för fiberutbyggnaden på landsbygden utreds och
bereds inför kommande budgetarbete.
2.

Frågan om fiberutbyggnaden på landsbygden lyfts med Länsstyrelsen, för att även för Länsstyrelsen tydliggöra de summor som en
kommunal medfinansiering enligt föreslagen modell innebär för Falu
Kommun.

3.

Återredovisning av kommunikationen med Länsstyrelsen sker på utvecklingsutskottets sammanträde den 18 september.

Sammanfattning
Landsbygdsgruppen vill belysa vikten av att kommunen tar sitt ekonomiska
ansvar för fiberutbyggnaden på landsbygden. Det får inte vara allt för stora
skillnader att ansluta sig till fiber om man bor i stad eller på landsbygden.
Offentlig finansiering måste till för att det ska vara möjligt att bygga ut fiber
på landsbygden. Det är en mycket viktigt fråga ur jämlikhets synpunkt och
då speciellt för ungdomarna och företagare på landsbygden.
Förvaltningens förslag är enligt beslutets två första punkter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (näringslivskontoret) tjänsteskrivelse 201208-06.
Yrkanden
Christina Haggren: Bifall till förvaltningens förslag med tillägg att återredovisning av kommunikationen med Länsstyrelsen sker på utvecklingsutskottets sammanträde den 18 september.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret och näringslivskontoret)

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 145

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Samråd om Detaljplan för nöjesanläggning vid Myntgatan 43 (Västra Falun 1)
KS0708/11

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Frågan om störning på befintlig och planerad verksamhet och bebyggelse ska beaktas i det fortsatta planarbetet men i övrigt lämnas förslag till detaljplan utan erinran.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation
Linnea Risinger (MP) och Erik Eriksson (MP) reserverar sig mot beslutet
till förmån för Linnea Risingers yrkande.
Sammanfattning
Syftet med förslaget till detaljplan för Nöjesanläggning vid Myntgatan 43
(Västra Falun 1) är att möjliggöra etableringen av en nöjesanläggning med
bowlinghall och restaurang. Byggnaden mot gatan, som har sitt ursprung på
1700-talet, ska bevaras och nybyggnationen ska ske inne på gården. Planförslaget omfattar även angränsande fastigheter för att möjliggöra byggandet av garage och förråd.
För kvarteret Västra Falun finns ett detaljplaneprogram som antogs av
kommunfullmäktige den 12 maj 2011. Kommunstyrelsen utvecklingsutskott
behandlade den 15 februari 2011särskilt frågan om ett eventuellt nöjesetablissemang och beslutade att alternativet med ett nöjesetablissemang (scenario 2) skulle utgöra underlag för fortsatt planläggning vilket också bekräftats
i det antagna detaljplaneprogrammet,
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2012-08-15/ samrådshandlingar.
Yrkanden
Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag.
Linnea Risinger: Avslag till förvaltningens förslag.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Mikael Roséns yrkande.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 146

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Begäran om planuppdrag - Detaljplan för bostadshus
vid Tranbärsvägen
KS0350/12

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) får i uppdrag
att upprätta förslag till detaljplan för bostadshus vid Tranbärsvägen,
med beaktande av de aspekter som framgår av stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-07-18.
2.

Planarbetet bekostas av Falu Kommun.

3.

Planuppdraget innebär inte något slutligt ställningstagande i sakfrågan.

Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) har ansökt om att ny
detaljplan ska upprättas för ett obebyggt område vid Tranbärsvägen i Hälsinggården. Syftet med den önskade detaljplanen är att kunna uppföra en
gruppbostad. Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att det i samma planläggning också ska prövas om det går att tillskapa
en villatomt på mark som idag är parkmark på andra sidan Ekvägen, samt
att planen även bör inkludera idag kommunägd mark som avses överföras
till Kopparstaden.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att planuppdrag ska ges och en detaljplaneprocess påbörjas. Planläggningen bekostas av Falu Kommun och planavgift kommer att tas ut vid bygglovprövning som görs med stöd av den nya detaljplanen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2012-07-18.
Yrkanden
Mikael Rosén och Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter och stadsbyggnadskontoret)
Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 147

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Revisionens granskning av kommunens bilar
KS0129/12

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontorets) tjänsteskrivelse
2012-08-08 antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.
2.

Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att revidera resepolicy med
föreskrifter samt att ta fram ett övergripande regelverk för användning och skötsel av kommunens bilar, inklusive hantering av körjournal.

Protokollsanteckning
Kommunstyrelsen noterar till protokollet man ser underlättande av resande
med kollektivtrafik som en naturlig del av kommunens resepolicy.
Sammanfattning
Kommunens förtroendevalda revisorer har låtit genomföra en granskning av
kommunens bilar. Syftet var att bedöma om kommunens hantering och användning av bilar för personbefordran sker på ett korrekt och rationellt sätt
samt om den interna kontrollen är tillräcklig.
Deras sammanfattande bedömning är att hanteringen inte är tillfredsställande. Regelverket för användning av kommunens bilar går att förtydliga
och uppföljning och kontroll av utnyttjande och kostnader bör förbättras.
Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar ett samlat yttrande över
revisionsrapporten senast 2012-09-25.
Eftersom kommunrevisionen tillsänt kommunstyrelsen, omvårdnadsnämnden, skolnämnden och trafik- och fritidsnämnden skrivelsen lämnar respektive nämnd sina yttranden.
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport avseende kommunens bilar.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-0808.
Yrkanden
Linnea Risinger: Bifall till förvaltningens förslag med tillägg att det antecknas till protokollet att kommunstyrelsen ser underlättande av resande med
kollektivtrafik som en naturlig del av kommunens resepolicy.
Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sänds till
Kommunrevisionen (inkl. yttrande)
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)

Justerandes signaturer

Sammanträdesdatum

2012-08-28
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 148

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Tillägg till aktieägaravtal för skid-VM i Falun 2015 AB
KS 297/11

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Godkänna att andra stycket under punkt 21.1 i tillägget aktieägaravtalet för Skid-VM i Falun 2015 AB tas bort.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-14, § 135, att godkänna ett förslag
till tillägg till aktieägaravtalet för Skid-VM 2015 AB. Beslutet följde kommunstyrelsens förslag från sammanträdet 2012-05-29.
Efter kommunstyrelsens behandling av ärendet uppstod, på styrelsemöte i
Skid-VM i Falun 2015 AB en diskussion om andra stycket under punkt 21.1
i tillägget till aktieägaravtalet:
”Vad som nu sagts gäller ej Svenska Skidspelen AB:s rätt till ersättning för det
arbete som Föreningen Svenska Skidspelen/klubbarna utför under World Cup Final 2013, För-VM 2014 och VM 2015. För detta ska ett särskilt avtal ingås mellan
Skid-VM i Falun 2015 AB och Svenska Skidspelen AB”.

Avtalsparterna, inkl Svenska Skidspelen, var överens om att detta stycke
kan tas bort och motsvarande vid behov redovisas i ett styrelseprotoll. Övriga parter, dvs Svenska Skidförbundet och Svenska Skidspelen har för sin
del godkänt en version av tilläggsavtalet där det aktuella stycket inte ingår.
För att det inte ska uppstå några oklarheter är det viktigt att den avtalsversion som Falu kommun godkänner har samma innehåll.
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2012-07-13/ Tillägg till aktieägaravtal.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag.

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

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Svenska Skidspelen AB

Justerandes signaturer

Sammanträdesdatum

2012-08-28
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 149

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från AB
Dormsjöskolan som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Hedemora kommun
KS0476/12

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1
2.

Skolnämndens yttrande antas som Falu kommuns yttrande till skolinspektionen innebärandes att ansökan avstyrks.
Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Falu kommun har från skolinspektionen fått ansökan från AB Dormsjöskolan att starta gymnasiesärskola från och med läsåret 2013/2014. Kommunen har nu möjlighet att yttra sig över
dessa ansökningar.
Av kommunens yttrande skall det främst framgå hur etablering av ytterligare utbildningssamordnare påverkar det befintliga utbildningsutbudet i Falun med intilliggande kommuner.
Skolnämnden har i delegationsbeslut 2012-08-13 beslutat, att inte tillstyrka deras ansökan. I
underlaget till beslut framgår motiveringen att Falu Gymnasium driver en väl fungerande
gymnasiesärskola som en del av Harladsbogymnasiets verksamhet. Skolan klarar att ta emot
de elever som ansöker om plats på skolan från Gysamområdet. Det finns därför inget behov
av ytterligare gymnasiesärskolor inom Gysam eller de kommuner som ansökt om medlemskap i Gysam, dit Hedemora kommun tillhör.
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.
Beslutsunderlag
Skolinspektionens remiss – ansökan från AB Dormsjöskolan.
Skolnämndens yttrande 2012-08-13.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-0816.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Enligt beslutet.

Sänds till
Skolinspektionen

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Skolnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)

Justerandes signaturer

Sammanträdesdatum

2012-08-28
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 150

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Masen
AB som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i
Falu Kommun
KS0475/12

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Skolnämndens yttrande antas som Falu kommuns yttrande till skolinspektionen innebärandes att ansökan avstyrks.
2.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Falu kommun har från skolinspektionen fått ansökan från Masen AB att starta gymnasiesärskola. Kommunen har nu möjlighet att yttra sig över dessa ansökningar.
Av kommunens yttrande skall det främst framgå hur etablering av ytterligare utbildningssamordnare påverkar det befintliga utbildningsutbudet i Falun med intilliggande kommuner.
Skolnämnden har i delegationsbeslut 2012-08-13 beslutat, att inte tillstyrka deras ansökan. I
underlaget till beslut framgår motiveringen att Falu Gymnasium driver en väl fungerande
gymnasiesärskola som en del av Harladsbogymnasiets verksamhet. Skolan klarar att ta emot
de elever som efterfrågar utbildningsplatser och det finns därför inget behov av ytterligare
gymnasiesärskolor inom Falu Kommun.
Beslutsunderlag
Remiss från skolinspektionen – ansökan från Masen AB.
Skolnämndens yttrande 2012-08-13.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-0816.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Enligt beslutet.

Sänds till
Skolinspektionen
Skolnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 151

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr 5096-11 angående upphandlingsskadeavgift
KS0526/11

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande daterat 2012-08-19 som
Falu Kommuns yttrande till Förvaltningsrätten i Falun i mål nr. 509611.
2.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Falu Kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Konkurrensverkets yttrande av den 11 juni 2012 i mål nr. 5096-11 Konkurrensverket ./. Falu
Kommun angående upphandlingsskadeavgift enligt lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling (LOU).
Beslutsunderlag
Underrättelse från Förvaltningsrätten i Falun 2012-06-12/ Konkurrensverkets yttrande 2012-06-11.
Förslag till yttrande daterat 2012-08-19.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Enligt beslutet.

Sänds till
Förvaltningsrätten i Falun (inkl. yttrande)

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 152

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr. 2958-12 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen
(1991:900)
KS0389/11

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande daterat 2012-07-31 som
Falu Kommuns yttrande till Förvaltningsrätten i Falun i mål nr. 295812.
2.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Falu Kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ett överklagande daterat
den 1 juli 2012 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen
(1991:900) avseende kommunfullmäktiges beslut 2012-06-14, § 136, rörande försäljning av fastigheter till Lugnet i Falun AB.
Beslutsunderlag
Föreläggande från Förvaltningsrätten i Falun 2012-07-20/ Överklagande
daterat 2012-07-01.
Förslag till yttrande daterat 2012-07-31.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Enligt beslutet.

Sänds till
Förvaltningsrätten i Falun (inkl. yttrande)

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 153

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Yttrande till förvaltningsrätten i mål 2957-12 angående
laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900)
KS0297/11

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande daterat 2012-08-22 som
Falu Kommuns yttrande till Förvaltningsrätten i Falun i mål nr. 295712.
2.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Falu Kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ett överklagande daterat
den 28 juni 2012 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen
(1991:900) avseende kommunfullmäktiges beslut 2012-06-14, § 135, rörande ändring av bolagsordning och aktieägaravtal för Skid-VM i Falun
2015 AB.
Beslutsunderlag
Föreläggande från Förvaltningsrätten i Falun 2012-07-20/ Överklagande
daterat 2012-06-28.
Förslag till yttrande daterat 2012-08-22.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Enligt beslutet.

Sänds till
Förvaltningsrätten i Falun (inkl. yttrande)

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 154

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Bidrag till Falu Ridklubb
KS 406/12

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Trafik- och fritidsnämnden tilldelas en ramförstärkning med 500 tkr
genom omdisponering från den centrala bufferten för att utbetalas till
föreningen Falu Ridklubb, efter att kostnader verifierats.
2.

Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag till
åtgärder för en långsiktig ekonomisk lösning.

3.

Kommunstyrelsens ordförande ges särskilt i uppdrag att företräda och
bevaka kommunens intresse i processen.

Reservation
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan
Hammar (M), Christer Carlsson (M), Mats Dahlström (C), och Svante Parsjö Tegnér (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mikael Roséns
m.fl. yrkande.
Protokollsanteckning
Linnea Risinger (MP) och Erik Eriksson (MP) noterar till protokollet att
deras ställningstagande är grundat på förutsättningen att detta är sista
gången stöd ges.
Sammanfattning
Främby Ridcenter har med anledning av en mycket ansträngd ekonomi till
kommunen inkommit med begäran om förslag till lösningar för att klara
fortsatt verksamhet.
Trafik- och fritidsnämnden beslutade 2012-08-16, § 94, med hänsyn till
nämndens ekonomi att överlåta ärendet till kommunstyrelsen för beslut
Förvaltningens förslag är enligt beslutets två första punkter.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Främby Ridcenter.
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-08-16, § 94/ förvaltningens
tjänsteskrivelse 2012-08-09.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-0817.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Yrkanden
Mikael Rosén, Mats Dahlström och Lilian Eriksson: Att kommunstyrelsen
avslår begäran om bidrag och istället uppdrar till kommundirektören att utreda de juridiska och ekonomiska konsekvenserna av en konkurs och möjligheterna för kommunen att överta aktierna i bolaget.
Ordförande Jonny Gahnshag och Margareta Källgren: Bifall till förvaltningens förslag med tillägget att kommunstyrelsens ordförande ges särskilt i
uppdrag att företräda och bevaka kommunens intresse i processen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens eget m.fl. yrkande.
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande:
Ja-röst för bifall till ordförandens m.fl. yrkande.
Nej-röst för bifall till Mikael Roséns m.fl. yrkande.
Ja: Jonny Gahnshag (S), Monica Jonsson (S), Margareta Källgren (S), Viktor Zakrisson (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), Christer Carlsson (M), Mats Dahlström (C) och Svante Parsjö
Tegnér (FP).
Med 8 ja-röster för Jonny Gahnshags m.fl. yrkande och 7-nej röster för Mikael Roséns yrkande beslutar kommunstyrelsen att bifalla Jonny Gahnshags
m.fl. yrkande.

Sänds till
Trafik- och fritidsnämnden
Falu Ridklubb
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 155

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Entledigande samt fyllnadsval till kommunstyrelsens
allmänna utskott inklusive förste vice ordförande i detsamma, förhandlingsdelegationen, Partnerskap Bergslagsbanan samt Föreningen Studenternas Hus Kåre
KS0002/12

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
1. Arne Mellqvist (S) enledigas från uppdragen som ledamot och förste
vice ordförande i kommunstyrelsens allmänna utskott. Viktor Zakrisson (S) utses till ledamot och förste vice ordförande i kommunstyrelsens allmänna utskott.
2.

Arne Mellqvist (S) enledigas från uppdraget som ledamot i Partnerskap Bergslagsbanan. Jonny Gahnshag (S) utses till ny ledamot i
Partnerskap Bergslagsbanan.

3.

Arne Mellqvist (S) enledigas från uppdraget som ledamot i Föreningen Studenternas Hus Kåre. Anna Fält (S) utses till ny ledamot i Föreningen Studenternas Hus Kåre.

Protokollsanteckning
Det noteras till protokollet att då jml kommunstyrelsens reglemente p. 4.4.
kommunstyrelsens förhandlingsdelegation utgörs av kommunstyrelsens allmänna utskotts presidium följer entledigande och val däri av första punkten
i detta beslut.
Sammanfattning
Arne Mellqvist har inkommit med begäran om entledigande från uppdragen
som ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, allmänna utskottet,
förhandlingsdelegationen, Partnerskap Bergslagsbanan och Studenternas
Hus Kåre. Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-14, § 145, att enlediga
Arne Mellqvist från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen samt att utse Viktor Zakrisson till ledamot i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande från Arne Mellqvist daterad 2012-05-21.
Protokoll från kommunfullmäktige 2012-06-14, § 145.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sänds till
Förtroendemannaregistret
Entledigad
Valda
Partnerskap Bergslagsbanan
Föreningen Studenternas Hus Kåre

Justerandes signaturer

Sammanträdesdatum

2012-08-28
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 156

Sammanträdesdatum

2012-08-28

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, 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 2012-06-18.
Protokoll från Region Dalarna 2012-05-02, §§ 222 och 223.
Protokoll från Skid-VM 2015 i Falun AB 2012-04-24.
Protokoll från Lugnet i Falun AB 2012-04-25, 2012-05-28 samt 2012-0619.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 157

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Information om kommunikationsalternativ Lugnet/
hoppbacksberget
KS 28/12

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Ordförande Mikael Rosén redogör för pågående diskussioner och övervägningar avseende kommunikationsalternativ för Lugnet/ hoppbacksberget.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 158

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Fullmakt att företräda Falu Kommun som ombud

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
1. Fullmakt ges till Gunbritt Ström vid åklagarmyndigheten att företräda
Falu kommun i mål/ärende med polismyndighetens diarienummer
K1139-12. Fullmakten innefattar den behörighet som följer av 12 kap
14 § Rättegångsbalken.
Sammanfattning
Kommundirektör Dan Nygren redogör för ärendet.

Sänds till
Ekoroteln/Mora, att: Håkan Böhlin,(för exp. till Gunbritt Ström).

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 159

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Anmälningsärenden

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av anmälningsärendena.

Sammanfattning
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning daterad 2012-08-20.

Justerandes signaturer
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FALU KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Anmälningsärenden

Nr

Ärende

Dnr

1. Svar på skrivelse från Intresseföreningen i Enviken gällande avskaffande
av detaljplaner

KS 71/02

2. Protokoll Kommunala Handikapprådet 2012-05-09

KS 149/12

3. Protokoll från Räddningstjänsten Dala Mitt 2012-04-26 och 2012-06-20

KS 16/12

4. Protokoll från Kopparstaden AB 2012-03-07

KS 18/12

5. Stiftelsen Stora Kopparbergets årsredovisning för 2011

KS 9/12

6. Protokoll från Falu Energi & Vatten AB:s årsstämma och konstituerande
KS 19/12
styrelsemöte 2012-05-11 och styrelsemöte 2012-06-29
Protokoll från Falu Elnät AB årsstämma och konstituerande styrelsemöte
2012-05-11
Protokoll från Falu Kraft AB:s årsstämma och konstituerande styrelsemöte
2012-05-11
Protokoll från Falu Kraft AB 2012-06-21 Nr 3
7. Protokoll från Borlänge kommun 2012-05-22 § 105 Foundermedlemskap i KS 297/11
Beyond Skiing
8. Intresseföreningen Bergslagets årsmötesprotokoll 2012-04-25

KS 59/12

9. Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-06-13 §74 Ny linje
Krondiket - Gruvan - Centrum
Trafik- och fritidsförvaltningens förslag 2012-05-31: Ny linje Krondiket Gruvan – Centrum

KS 333/11

10. Protokoll från AB Dalatrafiks årsstämma 2012-06-01

KS 8/12

11. Beslut från Skolinspektionen 2012-06-14 dnr 34-2012:2483: Godkännande ÖP
av Reagens Simulation AB som ny huvudman för den fristående
Gymnasieskolan Mikael Elias Gymnasium Falun i Falu kommun
12. Skrivelse från Landstinget Dalarna - Risklinjen avslutas i Dalarna

ÖP

13. Underrättelse om inkommen ansökan till Bergsstaten om
undersökningstillstånd enligt minerallagen

KS 461/12

14. Minnesanteckningar stadsbyggnadsberedningen 2012-05-10

KS 81/12

15. Namninsamling för att rädda bensinstationen i Sågmyra

NAR 71/02

16. Beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen mål nr 1434-12: överklagat
beslut i Kammarrätten i Sundsvall mål nr 2484-11 angående
laglighetsprövning; fråga om prövningstillstånd

KS 774/08

17. Synpunkter inom samråd enligt 6 kap 46§ miljöbalken, Hälsingeskogens
vindkraftspark

KS 430/12

18. Förlikningsavtal – parkeringsskada

KS 206/12

Falun 2012-08-20

Jonny Gahnshag
Kommunstyrelsens ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 160

Sammanträdesdatum

2012-08-28

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
2012-08-20.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut i
låneärenden daterat 2012-06-01.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut i
upphandlingsärende daterat 2011-11-30, 2012-03-15 och 2012-06-07.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut
avseende fordonsbeställningar daterat 2012-06-20.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut
avseende service- och reparationsavtal daterat 2012-06-20.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut
avseende personalärenden daterat 2012-06-18 och 2012-06-28.
Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbeslut om fördelning av småhustomter, daterat 2012-06-01.
Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbeslut avseende adresser 2012-06-01—30.
Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbeslut avseende personalärenden daterat 2012-06-27.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende facklig tid daterat 2012-07-19.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende förhandlingar och överläggningar daterat 2012-07-11 och 201207-19.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut lönechef daterat 2012-07-19.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
personal-kontorschef daterat 2012-07-19.

Justerandes signaturer

45 (46)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende personalärenden daterat 2012-06-28.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende pensioner daterat 2012-07-20.
Från kommunstyrelseförvaltningen (IT-kontoret) delegationsbeslut Dokumentation IUP-process Falun 2012, daterat 2012-06-19.
Från kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) delegationsbeslut avseende anställningsärenden daterat 2012-0806 (2 st).
Från kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) delegationsbeslut avseende överenskommelse/avtal daterat 201208-08 (2 st).

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

Dnr

1. Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2012-05-15
och 2012-06-12
2. Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-05-16
3. Protokoll från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2012-05-16
4. Protokoll från kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2012-0514, 2012-05-16 och 2012-06-01
5. Protokoll från Landsbygdsgruppen 2012-03-29 och 2012-05-31

NAR 71/02

6. Protokoll evenemangsrådet möte 2012-04-17 och 2012-06-12

KS 25/12

7. Delegationsbeslut - ansökan om medel från Råden för Hållbar
Utveckling gällande medfinansiering av Skogsdag arrangerat av
Naturskyddsföreningen i Falubygden

KS 276/12

8. Delegationsbeslut Världsarvskansli 2012

KS 5/12

9. Fullmakt 2012-06-19 i mål avseende överklagande utfående av
handling Skid-VM 2015

KS 297/11

10. Delegationsbeslut kostnad för lunch och kaffe vid Falu
demokratidag 2012-04-27

KS 342/11

11. Delegationsbeslut avtal mellan Svenska Orienteringsförbundet och
Falu kommun

KS 5/12

12. Fullmakt för Krister Anderson att företräda Falu kommun vid
DalaVindkraft Ek förenings extra stämma

KS 2/12

13. Delegationsbeslut planering och projektledning avseende
underhållning VIP middag, Svenska Skidspelen 2012

KS 5/12

14. Delegationsbeslut Medfinansiering av projektet Flytta till Dalarna
fas 3, från 2012-07-01--2014-12-31

KS 99/12

15. Delegationsbeslut samarbetsavtal med YA Arena

KS 105/12

16. Delegationsbeslut för rättegångskostnader enligt dom i Mark- och
miljööverdomstolen 2012-06-13, mål nr M 7869-11,
Svärdsjövattendrag

KS 276/07

Delegationsbeslut för rättegångskostnader enligt dom i Mark- och
miljödomstolen 2011-09-09, mål nr M 4269-09, Svärdsjövattendrag

17. Delegationsbeslut - ansökan om medel från Råden för hållbar
utveckling beträffande Unga spekulerar - ungdomars deltagande i
arbetet med Översiktsplan Falun-Borlänge

KS 276/12

Delegationsbeslut - ansökan om medel från råden för hållbar
utveckling, från kultur och ungdomsförvaltningen
18. Delegationsbeslut – avslag på ansökan om medel från råden för
hållbar utveckling från Let´s Do It Now, festivalen ”Brylla”

KS 199/12

Delegationsbeslut - avslag på ansökan om medel från råden för
hållbar utveckling från NTF Dalarna, projektet ”Barn och Trafiken
Delegationsbeslut – medfinansiering av ansökan om medel från
råden för hållbar utveckling från NHR Falun & Norra Dalarna,
aktiviteten ”Friskis & Ridis”
19. Delegationsbeslut - ansökan om medel från råden för hållbar
utveckling från Stiftelsen Teknikdalen, aktiviteten ”Kreativa
näringar som tillväxtfaktor”

KS 98/12

20. Delegationsbeslut remiss: Samråd - Förstudie/MKB Väg 850, delen
väg 850/833 - Böle, Falu kommun, Dalarnas län

KS 87/12

21. Delegationsbeslut avtal om utprickning Runns sjösystem

KS 344/12

22. Delegationsbeslut 2012-08-06: Ansökan från Slätta Bensin & Butik
om tillstånd att använda övervakningskamera

KS 474/12

23. Delegationsbeslut - ansökan om medel från Råden för hållbar
utveckling beträffande projektet "Solkokare"

KS 276/12

24. Protokoll från Tillväxtrådet 2012-06-18

KS 98/12

25. Delegationsbeslut: Kommunstyrelsens svar på remiss från

KS 462/12

Länsstyrelsen Dalarna angående ansökan om dispens för att anlägga
skidspår i Lugnets naturreservat, Falu kommun

Falun 2012-08-20

Eva Dahlander
Kanslichef

