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§ 35

Sammanträdesdatum

2012-02-28

Svar på motion från Ove Raskopp (SD): Åtgärder mot
den ökande kriminaliteten
KS0607/11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås med motivering att förslaget redan är behandlat i en
tidigare motion.
Sammanfattning
Ove Raskopp föreslår i en motion den 3 november 2011 att det måste vidtas
åtgärder för att stävja den ökande kriminaliteten i vårt samhälle och kräver
att en kompetent arbetsgrupp tillsätts för att arbeta med frågan. En likalydande motion, ”den ökande kriminaliteten i vårt samhälle”, från samme
förslagsställare har behandlats av kommunfullmäktige, den 8 september
2011, som beslutade att avslå motionen.
Inget nytt har tillkommit i ärendet. Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) hänvisar och kvarstår i tidigare bedömning enligt tjänsteskrivelsen
från den 9 juni 2011.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Motion från Ove Raskopp 2011-11-03.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-06-09,
2012-01-26.
Protokoll från kommunfullmäktige 2011-09-08, § 146.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-02-14, § 26.
Yrkanden
Ordföranden Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Justerandes signaturer
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Sammanträdesdatum

2012-02-28

Svar på motion från Ove Raskopp (SD): Utkrävande av
ansvar och ekonomisk ersättning av de politiker som är
ansvariga för skollokalernas vanvård
KS0546/11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens
(kommunfastigheter) svar den 1 februari 2012.
Sammanfattning
Ove Raskopp har i en motion till kommunfullmäktige den 13 oktober 2011,
begärt dels att en bedömning görs av omfattningen av det bristande
underhållet av kommunens skollokaler, dels att en plan utarbetas i syfte att
hålla skattekollektivet skadeslöst samtidigt som ansvariga politiker åläggs
att solidariskt ersätta uppkomna skador.
Förvaltningens förslag är enligt beslutet.
Fastighetsutskottets förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 201202-01.
Protokoll från fastighetsutskottet 2012-02-15, § 23.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till fastighetsutskottets förslag.

Justerandes signaturer

4 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 37

Sammanträdesdatum

2012-02-28

Antagande av Husen berättar - bevarandeplan för Falu
innerstad
KS0735/09

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Förslag till bevarandeplan för Falu innerstad 2012 ”Husen berättar ”
antas.
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret och kultur- och ungdomsförvaltningen har gjort en
revidering och uppdatering av bevarandeplanen ”Husen Berättar” från 1988.
Bevarandeplanen används som stöd vid kommunala beslut om förändringar
i Falu innerstads bebyggelse och används vid t ex bygglovsärenden när den
kulturhistoriska aspekten ska beaktas.
Kultur- och ungdomsnämnden antog bevarandeplanen ”Husen Berättar” den
26 januari 2012 och ber nu att kommunfullmäktige ska anta den.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2012-01-26, § 8/tjänsteskrivelse 2012-01-12.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-02-14, § 27.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Justerandes signaturer
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§ 38

Sammanträdesdatum

2012-02-28

Godkännande av revidering av reglemente för
kommunala pensionärsrådet
KS0719/11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Reglemente för kommunala pensionärsrådet godkänns med följande
ändring: Ordet ”handikapprådet” ersätts med ”pensionärsrådet” i punkten
6 första meningen.
Sammanfattning
Sedan 1971 har det funnits ett kommunalt pensionärsråd (KPR) i Falu
kommun. Sedan 1982 finns bestämmelser i Socialtjänstlagen om att
kommunen i sin planering ska samverka med landstinget och de äldres
intresseorganisationer. KPR ska ses som ett organ för denna samverkan.
2007 delades socialnämnden i två nämnder, socialnämnden och
omvårdnadsnämnden. Numera är omvårdnadsnämnden huvudman för KPR
och därmed föreslår omvårdnadsnämnden att reglementet bör uppdateras så
att omvårdnadsnämnden enligt reglementet anges som huvudman för KPR.
Enligt omvårdnadsnämnden bör reglementet därutöver struktureras så att det
liknar det kommunala handikapprådets reglemente. Detta bedöms vara en
fördel då pensionärsrådet och handikapprådets uppdrag liknar varandra.
Förvaltningens förslag är enligt beslutet.
Allmänna utskottets förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-01-27.
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2011-12-21/tjänsteskrivelse 2011-1128.
Reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet.
Protokoll från allmänna utskottet 2012-02-15, § 18.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag : Bifall till allmänna utskottets förslag.

Justerandes signaturer
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Sammanträdesdatum

2012-02-28

Ansvar för paviljongen på Lugnet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Ansvaret för framtida nyttjande av den s.k. paviljongen på Lugnet
överförs till Lugnet i Falun AB.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat om bildande, ägardirektiv och fastighetsregleringar mellan kommunen och bolaget Lugnet i Falun AB. Kommunfastigheter ansvarar idag för den s.k. paviljongen på Lugnet, vilken ligger på en
av fastigheterna som planeras att överföras till bolaget. Kommunfastigheter
har en pågående förhandling med en intressent om hyresöverenskommelse.
Förhandlingen har dragit ut på tiden, varför ansvaret för framtida nyttjande
föreslås överföras till bolaget.
Förvaltningens förslag är enligt beslutet.
Fastighetsutskottets förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 201202-01.
Protokoll från kommunfullmäktige 2011-12-08, § 239.
Protokoll från fastighetsutskottet 2012-02-15, § 20.

Sänds till
Lugnet i Falun AB
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret och
kommunfastigheter)

Justerandes signaturer
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Sammanträdesdatum

2012-02-28

Beslut om ny organisation och rekrytering av
etableringschef för näringslivskontoret

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Näringslivskontoret organiseras och lokalmässigt placeras som en
del av stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret bör få ett nytt
namn efter sammanläggningen med näringslivskontoret. Det
namnet bestäms dock inte nu.
2. Rekrytering av näringslivschef påbörjas omgående. När rekrytering
genomförs ska 2-3 näringslivsrepresentanter ingå i rekryteringsgruppen.
3. Näringslivskontorets arbete ska inriktas på både service till befintliga
företag och ett utvecklat arbete med att attrahera nya företag och verksamheter samt att underlätta etableringar.
4. Samverkan utvecklas och befästs med framförallt arbetsmarknads- och
integrationskontoret, näringslivets intresseorganisationer och FalunBorlänge-regionen.
5. Införa förändrade arbetssätt som syftar till att ha projektledare med tydligt
ansvar för att samordna viktigare projekt (jfr med Resecentrum).
6. Sträva efter att företagen ska uppfatta att det finns ”en dörr in” för att få
det stöd och service som de behöver.

Reservation
Christina Haggren (M), Mikael Rosén (M), Lilian Eriksson (M), Håkan
Hammar (M), Agneta Ängsås (C), Sten H Larsson (FAP) och Svante Parsjö
Tegnér (FP) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation som
bifogas till protokollet.
Sammanfattning
Under hösten 2011 har en organisationsöversyn genomförts för näringslivskontoret under ledning av tf näringslivschef Margaretha Åslund. I översynen har en handfull olika alternativ värderats som i det föreliggande förslaget har vägts samman.
Ärendet har behandlats både av allmänna utskottet och utvecklingsutskottet.
Punkt 1-2 är allmänna utskottets förslag och punkt 3-6 är utvecklings
utskottets förslag till beslut.
Justerandes signaturer
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Inför dagens sammanträde har synpunkter i ärendet inhämtats från
Företagarna Falun, Näringslivet Falun Borlänge och Svenskt Näringsliv,
de två första har lämnats skriftligt medan synpunkter från Svenskt
Näringsliv redovisas muntligt av kommundirektören.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-02-07.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-02-14, § 24.
Protokoll från allmänna utskottet 2012-02-15, § 17.
Synpunkter från Företagarna Falun och Näringslivet Falun Borlänge 201202-24.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag med instämmande av Britt Källström, Linnea
Risinger, Krister Johansson och Kicki Stoor: Bifall till utskottens förslag
men med ändring i av titeln i punkt 2 till Näringslivschef.
Christina Haggren med instämmande av Sten H Larsson, Agneta Ängsås
och Svante Parsjö Tegnér: Näringslivskontoret ska organisatioriskt ha kvar
sin nuvarande position, direkt under kommundirektören, inte placeras som
en underavdelning till stadsbyggnadskontoret. I övrigt bifall till
ordförandens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt sitt eget förslag.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes signaturer
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§ 41

Sammanträdesdatum

2012-02-28

Förslag till höjning av hemsändningsbidraget
KS0168/06

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Falu kommun ökar from den 1 januari 2012 ersättningsnivån
för hemsändning till butikerna till 200 kr per tillfälle.
2. Beslutet finansieras via konto Beslutsorgan/Landsbygdsgruppen
(ansvar K730, tjänst 220 040).
Sammanfattning
Som ett led i Länsstyrelsens arbete med kommersiell service på
landsbygden finns möjligheter för kommunerna att ansöka om statligt bidrag
för hemsändning (SFS 2000:284).
För att en person i Falu kommun ska få varuhemsändning med kommunalt
bidrag måste man ha svårigheter att göra sina inköp på egen hand.
Stödet utbetalas till butiken och gäller enbart butiker lokaliserade på
landsbygden.
Länsstyrelsen i Dalarna har beslutat höja det statliga hemsändningsbidraget
from den 1 januari 2012. Bidragsnivån blir då 50 % av en nettoutgift på 200
kr per hushåll och hemsändning. I dag tillämpar Falu kommun en
ersättningsnivå för hemsändning till butikerna med 120 kr per hushåll.
Landsbygdsgruppens förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Protokoll från Landsbygdsgruppen 2012-01-26, § 80
Näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2012-01-31.

Sänds till
Landsbygdsgruppen
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet)

Justerandes signaturer
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Sammanträdesdatum

2012-02-28

Ianspråktagande av buffert samt utökning av rambudget
för ökade satsningar inom förskolan
KS0176/12

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ianspråktagande av förskolans del av skolnämndens interna buffert
med 2,7 miljoner kronor beviljas.
2. Vid kommunstyrelsens sammanträde i mars behandla hemställan om
utökad driftram med 2,5 miljoner kronor och samtidigt presentera en
fördjupad analys av förskolans volymförändringar och nyttjande av
tidigare beviljad ramförstärkning.
Reservation
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan
Hammar (M), Agneta Ängsås (C), Sten H Larsson (FAP) och Svante Parsjö
Tegnér (FP) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation som
bifogas till protokollet.
Sammanfattning
Skolnämnden begär att få ta i anspråk en del av den nämndinterna buffert
som skapats enligt beslut av kommunfullmäktige i samband med
fastställande av budget 2012. Begäran avser den del som är riktad mot
förskolans verksamhet, vilken uppgår till 2,7 miljoner kronor.
Skolnämnden begär även om en utökad driftsram med 2,5 miljoner kronor.
Dessa förstärkningar innebär att förskolan kan genomföra planerade insatser
genom att höja barnpengen för alla förskolor, för att kunna öka
personaltätheten och förbättra vikariesituationen. Dessutom genomföra
centrala kvalitetshöjande satsningar för att säkerställa likvärdigheten och
höja kvaliteten på samtliga Falu kommuns förskolor.
Förvaltningens förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-0214.
Protokoll från skolnämnden 2012-01-25, § 14.

Justerandes signaturer
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Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag och Kicki Stoor: Bifall till förvaltningens
förslag.
Mikael Rosén och Håkan Hammar: Avslag på förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt sitt eget förslag.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)
Skolnämnden

Justerandes signaturer

12 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-02-28

Omdisponering av driftsramar med anledning av vissa
åtgärder inom kommunstyrelsens verksamhetsområden
KS0001/12

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Driftsramen omdisponeras i budget 2012 för att kompensera för volymökningar m.m. genom Beslutsorgans buffert.
2. Ramväxlingen ska belasta Beslutsorgans buffert (ansvar K711, tjänst
989100) enligt följande:
Kommunfullmäktige – Projekt Falu Demokratikommun
(tillfällig fullmäktigeberedning)
Stadskansliet, Centralarkivet, förhyrning av lokaler

55.000 kr
185.000 kr

3. Den permanenta hyreshöjningen för centralarkivet med 185 000 kr
beaktas i budgetarbetet från 2013 och framåt.
Sammanfattning
Styrmodellen för Falu kommun ger möjlighet att kompensera kostnader för
volymförändringar under löpande verksamhetsår. Därutöver kan finnas
särskilda skäl till att göra en omdisponering eftersom det numera finns små
möjligheter att överföra överskott från ett år till ett annat för det som berör
pågående projekt.
Förslaget omfattar två verksamheter:
1. Centralarkivet är en tillsynsmyndighet å kommunstyrelsens vägnar (lagreglerad verksamhet). Där har en mycket stark volymökning skett de senaste
åren. Stadskansliet har varslat i budgetdialoger om nödvändigheten av en
högre lokalförhyrning, eftersom det saknas utrymme till förvaring och att
nödvändiga budgetmedel saknas för det ändamålet. Förslaget har inte beaktats av kommunfullmäktige. Vi är nu i en situation där det är svårt att fullgöra förvaltaruppdraget. Därmed uppstår problem att tillgodose förvaltningarnas behov av arkivhandlingar som omfattar tidsperioden fr o m år 2011.
Arkivet är ett s.k levande arkiv, alltså används av förvaltningarna.
2. Projekt Falu Demokratikommun, för vilket kommunfullmäktige inrättat
en tillfällig fullmäktigeberedning, har budgeterats medel för åren 2011 och
2012. Det har inte varit möjligt att upparbeta medlen för år 2011. Den mer
resursintensiva verksamheten påbörjas år 2012, allt enligt gällande tidsplan.
För att kunna hantera det mest väsentliga föreslås därför att de medel som
inte upparbetas för år 2011, 55 tkr, istället får användas för fullmäktigeberedningen under år 2012.

Justerandes signaturer
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Förvaltningens förslag är enligt beslutets punkter 1-2.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-01-29.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-02-14, § 28.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet; Lena Storén och
Centralarkivet)
Projekt Falu Demokratistad (Bruno Kaufmann och Elin Holmström)
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)

Justerandes signaturer
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Sammanträdesdatum

2012-02-28

Uppföljning av försäkringsskador 2011
KS0039/12

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Täcka skadekostnaden under 2011 om 1 267 065 kronor enligt
specifikation i bilaga 3 till kommunstyrelseförvaltningens
(ekonomikontoret) tjänsteskrivelse den 17 januari 2012.
2. Finansiering ska ske ur överskottet i den interna försäkringsrörelsen.
Sammanfattning
Redovisning föreligger avseende reglering av skadekostnader för
egendomsskador som ska bekostas inom ramen för den interna försäkringsrörelsen 2011.
Grunden för hur kommunen hanterar försäkringsfrågor är den samma för
2011 som för 2010.
Kommunens självrisk för egendomsskador har under året varit 428 000
kronor och den interna självrisken som förvaltningarna fått betala 3 000
kronor.
Premien för egendoms- och ansvarsförsäkringen under 2011 uppgår till
2 298 610 kronor (2010: 2 252 827 kronor).
Skadekostnaderna under 2011 uppgår, efter avdrag för interna självrisker,
till 1 267 065 kronor enligt bilaga 3. Skadekostnaderna täcks inom ramen
för den interna försäkringsrörelsen inklusive balanserat resultat från 2010.
Förvaltningens förslag är enligt beslutet.
Allmänna utskottets förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-0117.
Protokoll från allmänna utskottet 2012-02-15, § 19.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)

Justerandes signaturer
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Sammanträdesdatum

2012-02-28

Rätt att hyra kommunens skolkök av privata företag och
föreningar
KS0664/08

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Uppdra till ”2007 års arbetsgrupp för framtagande av principer för
upplåtelse av lokaler för olika föreningsarrangemang” att slutföra
arbetet med formalisering av hyresvillkoren i enlighet med vad som
redovisats.
2. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att
utreda möjligheterna att förbereda för samt tillhandahålla särskilt
”uthyrnings-kit” för föreningar som i samband med aktiviteter
utanför kökslokaler önskar tillgång till bl a vatten och kaffebryggare.
3. Vad ovan beslutats ska utgöra svar på Envikens centeravdelnings
begäran i skrivelse den 15 september 2008.
Sammanfattning
Envikens Centeravdelning har i skrivelse den 15 september 2008 begärt att
kommunstyrelsen påtalar det angelägna i att ideella föreningar och
arrangörer av privata evenemang ges rätt att nyttja kommunens lokaler, även
skolkök. Samtidigt föreslås att en uthyrningspolicy tas fram för denna typ av
upplåtelser.
Skolnämnden har den 17 december 2008, beslutat föreslå kommunstyrelsen
att låta utarbeta gemensamma regler och rutiner för uthyrning av kök samt
andra kommunala lokaler.
I samband med en organisationsöversyn 2010 beslutades att kommunens kostverksamhet fr o m den 1 mars 2011 samlas i en gemensam kostorganisation
under en 3-årsperiod. Med anledning därav har förnyat samråd med
kostenheten genomförts i ärendet.
Förvaltningens förslag är enligt beslutet.
Fastighetsutskottets förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 201201-25.
Protokoll från fastighetsutskottet 2012-02-15, § 22.

Justerandes signaturer

16 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sänds till
Envikens centeravdelning
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)
Kostenheten
Trafik och fritidsförvaltningen (bokningen)
Skolförvaltningen

Justerandes signaturer

Sammanträdesdatum

2012-02-28

17 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 46

Sammanträdesdatum

2012-02-28

Val av kommunal ledamot i styrelsen för Näringslivet
Falun Borlänge
KS0002/12

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Tf näringslivschef Margareta Åslund utses som kommunal ledamot i
styrelsen för Näringslivet Falun Borlänge efter Lars Hont.

Sammanfattning
Då näringslivschef Lars Hont slutat sin anställning ska ny kommunal
ledamot i styrelsen för Näringslivet Falun Borlänge utses.

Sänds till
Tf näringslivschef Margareta Åslund
Näringslivet Falun Borlänge
Förtroendemannaregistret

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 47

Sammanträdesdatum

2012-02-28

Återtagande av val
KS0002/12

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Val i kommunstyrelsen den 31 januari 2012, § 29, av företrädare för
Falu kommuns aktier vid Skid-VM i Falun 2015 AB:s bolagsstämmor
år 2012 återtas.
2. Val i kommunstyrelsen den 31 januari 2012, § 29, av ombud vid
Lugnet i Falun AB:s bolagsstämmor samt företrädare för Falu
kommuns aktier år 2012 återtas.

Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 januari 2012 utsågs företrädare
för Falu kommuns aktier vid Skid-VM i Falun 2015 AB:s bolagsstämmor.
Detta val har redan skett vid bolagets bildande (beslut i kommunfullmäktige
2011-02-10 § 12) varför det nu återtas.
Vid sammanträdet utsågs också ombud vid Lugnet i Falun AB:s bolagsstämmor samt företrädare för Falu kommuns aktier år 2012, då dessa ska
vara samma för alla kommunens helägda bolag gäller valet i kommunstyrelsen den 29 november 2011 av ombud och aktieföreträdare i Falu
Stadshus AB även för Lugnet i Falun AB.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2012-01-31, § 29.

Sänds till
Valda enl protokoll från kommunstyrelsen 2012-01-31, § 29.
Förtroendemannaregistret

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 48

Sammanträdesdatum

2012-02-28

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
KS0028/12

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Informationen tas till protokollet.
Sammanfattning
Aktuell information från Tillväxtrådet, Miljörådet, Folkhälsorådet,
Beredningen för Falun Borlänge regionen, Falun Borlänge regionen AB,
Region Dalarna, Samverkansberedningen mellan Falu kommun och
Landstinget Dalarna, 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
Inkomna protokoll från:
Folkhälsorådet 2012-01-26
Skid-VM 2015 i Falun AB 2011-12-21
Samverkansberedningen mellan Falu kommun och Landstinget Dalarna
2012-02-06

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 49

Sammanträdesdatum

2012-02-28

Anmälningsärenden

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Anmälningsärendena tas till protokollet.
Sammanfattning
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning
daterad 2012-02-17.

Justerandes signaturer
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FALU KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Anmälningsärenden
Nr

Ärende

Dnr

1. Beslut från Skolinspektionen 2012-01-30 dnr 320-2011:5204;
Godkännande av ansökan från Rytmus AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Borlänge kommun

KS 184/11

2. Protokoll vid extra bolagsstämma från Falu Energi & Vatten AB 201201-16

KS 19/12

3. Protokoll från Kopparstaden AB 2011-12-15

KS 18/11

4. Skrivelse angående VM-organisationen 2011-12-28
Svar från kommunstyrelsens ordförande på skrivelse angående VMorganisationen
Angående svar från kommunstyrelsens ordförande på skrivelse om VMorganisationen

KS 111/12

5. Minnesanteckningar från Faluns lokala brottsförebyggande råd (BRÅ)
2012-01-25

KS 13/12

6. Avtal om föreläsning vid Kommunala handikapprådet 40 år

KS 150/12

7. 3 st Avtal mellan Internationellt Centrum för Lokal Demokrati ("ICLD")
och Falu Kommun ("Kommunen" gemensamt "Parterna") avseende
ekonomiskt bidrag till kommunalt partnerskap mellan Falu Kommun och
Tsumeb kommun i Namibia angående projekt Education for democracy
(Utbildning) 1) Projektet 2) Lednings- och samordningsinsatser 3)
Förberedelsefasen

KS 523/08

8. Protokoll Kommunala Handikapprådet 2011

KS 106/11

9. Skrivelse från Envikens intresseförening angående förslag att avskaffa
detaljplanerna i Enviken och ersätta dem med översiktsplaner eller som
ett alternativ regelbundet uppdatera nuvarande detaljplaner

KS 71/02

10. Skrivelse från Länsstyrelsen Dalarnas län angående bildande av ett
kulturreservat för Harmsarvets bergmansgård i Falu kommun 2012-01-31

KS 191/09

11. Avslagsbeslut på begäran om utfående av handling 2012-02-09

KS 430/11

Falun 2012-02-17

Jonny Gahnshag
Kommunstyrelsens ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 50

Sammanträdesdatum

2012-02-28

Delegationsärenden

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Delegationsbesluten tas till protokollet.
Sammanfattning
Till kommunstyrelsen har överlämnats beslut i vissa fall med förteckning
enligt delegation jämlikt 6 kap §§ 33 och 35 kommunallagen.
Från beslutsorgan och kommundirektören, delegationsförteckning daterad
2012-02-28.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut
avseende upphandlingsärenden daterade 2012-01-13 och 2012-02-10.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut
avseende fordonsbeställningar daterat 2012-01-31.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut
avseende service- och reparationsavtal fordon daterat 2012-01-31.
Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbeslut avseende förnyat nyttjanderättsavtal för kartor och flygbilder med
Räddningstjänsten DalaMitt daterat 2012-01-17.
Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbeslut avseende avtal för granskning samt deltagande i byggsamråd och
tillsynsbesiktningar daterat 2012-02-09.
Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbeslut avseende utbetalning av stöd och bidrag till vissa handikapporganisationer för 2012 och första kvartalet 2013, daterat 2012-01-13.
Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbeslut avseende adresser, daterat 2012-01-02.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende pensioner daterat 2012-02-14.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende personal - kontorschef daterat 2012-02-14.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende förhandlingar och överläggningar daterat 2012-02-14.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende personalärenden daterat 2012-02-14.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-02-28

Från kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) delegationsbeslut avseende överenskommelse/avtal daterade 201202-09 (3 st).
Från kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) delegationsbeslut avseende arbetsmarknadspolitiskt program
daterade 2012-02-08 (2 st).
Från kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) delegationsbeslut avseende anställningsärenden daterat 2012-0208 (2 st).
Från kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) delegationsbeslut
direktupphandling daterade 2012-02-01 och 2012-01-19.

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

Dnr

1.

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2012-01-17

2.

Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-01-18

3.

Protokoll från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2012-01-18

4.

Protokoll från kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2011-1114 och 2012-01-16

5.

Delegationsbeslut; uppvaktning IBF Falun-spelare 2011

KS 5/12

6.

Protokoll från evenemangsrådets möte 2011-12-12

KS 25/11

7.

Protokoll från landsbygdsgruppens möte 2012-01-26

KS 71/02

8.

Delegationsbeslut nya notställ Falu Blåsorkester 2012

KS 5/12

9.

Delegationsbeslut hyra ljud- och ljusanläggning vid
kommunfullmäktiges julsupé 2011

KS 5/12

10.

Delegationsbeslut – avslag på ansökan om medel från Råden för
hållbar utveckling beträffande projekt "Bandyfritids - en väg in i
föreningslivet"

KS 80/11

11.

Delegationsbeslut 2011-12-16 angående utbetalning av
kommundelsutvecklingsmedel till Sundborns sockenråd 2011
(underbilaga rekvisition av kommundelsutvecklingsmedel från
Sundborns sockenråd samt nyttjanderättsavtal för parkeringsplats,
Sundbornsbyn

KS 420/10

12.

Delegationsbeslut avslag på ansökan om medel hos
evenemangsrådet från Visit Falun Borlänge AB beträffande NM i
pimpel

KS 25/12

13.

Kompletterande svar ang. Arbetsplan för väg 80, gång- och
cykelväg, delen Grycksvbo-Bergsgården

KS 289/10

14.

Delegationsbeslut angående ansökan om medel till Granny Goes
Street 2012-09-01

KS 25/12

15.

Delegationsbeslut avseende middag för AT-läkare 2012-02-06

KS 5/12

16.

Protokoll från Folkhälorådet 2012-01-26

17.

Delegationsbeslut - bekräftelse att Falu Kommun kvarstår som
medfinansiär i projekt "Ekonomisk tillväxt genom gränslänken
Kongsvinger-Torsby och E16:s utveckling genom hela
Skandinavien"

KS 98/12

18.

Delegationsbeslut attesträtter för näringslivskontorets
ansvarsområden 2012

NAR 63/02

19.

Beslut enligt 6 kap 36 § Kommunallagen (1991:900) mål nr 3-12:
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) angående
fastigheten Kallbäcken 3

KS 163/12

Falun 2012-02-28

Lena Säfström
tf Kanslichef

