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§ 134 Anmälningsärenden
Ärendet
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning
daterad 2010-08-20.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att ta ovanstående anmälningsärenden till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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FALU KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Anmälningsärenden
Nr

Ärende

Dnr

1. Beslut från Länsstyrelsen Dalarna att använda övervakningskamera vid
Golden Palace Kina Restaurang

KS 441/10

2. Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas Län att använda övervakningskamera
för bevakning av Sibas butik vid Bataljonsvägen 9 i Falun

KS 436/10

3. Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län att använda övervakningskamera
vid Ahlsells butik Västermalmsvägen 28 i Falun

KS 451/10

4. Protokoll från Falu Energi & Vatten AB nr 4 2010-05-21
Delårsrapport 2010-04-30 bilaga till protokoll Falu Energi&Vatten
2010-05-21
Informationssäkerhetspolicy bilagor till protokoll Falu Energi&Vatten
2010-05-21
Protokoll från Falu Energi & Vatten AB nr 5 2010-06-18

KS 19/10

5. Protokoll från Falu Kraft AB 2010-06-09 nr 3

KS 19/10

6. Minnesanteckning stadsbyggnadsberedning 2009-10-13
Minnesanteckning stadsbyggnadsberedningen 2009-12-08

KS 129/09

7. MInnesanteckningar från Faluns lokalt brottsförebyggande råd (BRÅ)
2010-05-28

KS 13/10

8. Protokoll från ordinarie årsstämma i KopparStadens Förvaltning AB
2010-04-14
Protokoll från KopparStaden Förvaltning ABs styrelsesammanträde
2010-05-17

KS 18/10

9. Protokoll Årsstämma 2010-05-28 AB Dalatrafik

KS 8/10

10. Regeringsbeslut från Näringsdepartementet 2010-07-15 om överklagande
av Vägverkets beslut om föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg
266 i Dalarnas län Remiss av Vägverkets förslag till Nya
hastighetsgränser på det statliga vägnätet

KS 657/09

11. Regeringsbeslut 2010-06-10 - överklagande av Vägverkets beslut om
föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 50 i Dalarnas län Remiss
av Vägverkets förslag till Nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet

KS 657/09

Regeringsbeslut 2010-06-10 - överklagande av Vägverkets beslut om
föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 50 i Gävleborgs län Remiss
av Vägverkets förslag till Nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet
12. Överenskommelse mellan Falu kommun och Polismyndigheten Dalarna

KS 507/10

13. Protokoll från Räddningstjänsten Dala Mitt Förbundsdirektionen 201006-16

KS 16/10

14. Från Skolinspektionen:
Överföring av gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan
Falu Frigymnasium i Falu Kommun
Inriktningsbeslut från skolinspektionen 2010-07-09
Omprövningsbeslut från skolinspektionen 2010-07-09

KS 312/10

15. Beslut från skolinspektionen om överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieksolan NTI-gymnasiet i Falu Kommun

KS 319/09

16. Beslut från Skolinspektionen om överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan Mikael Elias Teoretiska gymnasium i Falu
kommun

KS 329/10

17. Från Skolinspektionen:
Överföring av gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan YA
Frigymnasium i Falu kommun

KS 351/08

18. Från Skolinspektionen:
Förnyat beslut avseende rätt till bidrag för utbildningar vid Nordens
Teknikerinstitut AB:s fristående gymnasieskola NTI-gymnasiet i Falu
kommun

KS 354/07

19. Från Skolinspektionen:
Förnyat beslut avseende rätt till bidrag för utbildningar vid Nordens
Teknikerinstitut AB:s fristående gymnasieskola Mikael Elias Teoretiska
Gymnasium i Falu kommun

KS 403/06

20. Protokoll från extra styrelsesammanträde i Kopparstaden AB 2010-06-28

KS 18/10

21. Yttrande från Länsstyrelsen Dalarnas län: Förfrågan från Länsstyrelsen
Dalarnas län om förslag till vattenskoterområden i Dalarnas län

KS 192/10

Falun 2010-08-20

Mikael Rosén
Kommunstyrelsens ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 135

2010-08-31

§ 135 Delegationsärenden
Ärendet
Till kommunstyrelsen har överlämnats beslut i vissa fall med förteckning
enligt delegation jämlikt 6 kap §§ 33 och 35 kommunallagen.
Från beslutsorgan och kommundirektören, delegationsförteckning daterad
2010-08-20.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut
avseende delad el-upphandling – KopparStaden /Falu kommun, daterat
2010-06-22.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut i
låneärenden, daterat 2010-05-28.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut i
borgensärende, daterat 2010-06-16.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut
avseende upphandlingsärende, daterat 2010-06-03.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut
avseende attesträttigheter 2010, daterat 2010-06-10.
Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbeslut avtal kring fysisk planering mellan Falu kommun och Gagnefs kommun, daterat 2010-02-01.
Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbeslut avseende mäklartjänst daterat 2010-06-16.
Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbeslut avseende överlåtelse av fastighet eller del av fastighet 2010-03-10—0610.
Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbeslut Svar på remiss från Energimarknadsinspektionen angående ansökan
från Falu Elnät AB om nätkoncession för område daterat 2010-07-29.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende underlag förhandlingar och överläggningar.
Från kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) delegationsbeslut avseende tilldelningsbeslut gymnasial vuxenutbildning daterat 2010-06-21.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att ta föreliggande delegationsbeslut till protokollet.

Justerandes signaturer
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FALU KOMMUN
BESLUTSORGAN OCH KOMMUNDIREKTÖREN

Delegationsärenden för rubricerat
Nr

Ärende

Dnr

1.

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2010-04-12,
2010-04-13, 2010-04-15, 2010-05-18 och 2010-06-17

2.

Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott 2010-05-19

3.

Protokoll från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2010-05-25

4.

Protokoll från kommunstyrelsens förhandlingsdelegation
2010-05-17

5.

Delegationsbeslut Ansökan från Golden Palace i Falun AB om
tillstånd att använda övervakningskamera

KS 441/10

6.

Delegationsbeslut - Ansökan från Ahlsell Sverige AB om att
använda övervakningskamera

KS 451/10

7.

Delegationsbeslut Ansökan från Siba AB i Falun om tillstånd att
använda övervakningskamera

KS 436/10

8.

Delegationsbeslut ansökan från Klubb Stor- Erik om bidrag till
färdigställande av vikingabåt

KS 407/10

9.

Delegationsbeslut ansökan från Lernia College AB om utökad
rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i
Sandvikens kommun

KS 310/10

10.

Delegationsbeslut ansökan från ThorenGruppen AB statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Borlänge
kommun

KS 317/10

11.

Delegationsbeslut avseende utbetalning sponsorstöd till
Velodrom & Mästarfabriken AB

KS 295/10

12.

Delegationsbeslut bussrundtur i samband med introduktion av
AT-läkare i Falun

KS 5/10

13.

Delegationsbeslut Nationaldagsfirande i Falun 2010
Delegationsbeslut nationaldagsfirande i Svärdsjö 2010

KS 5/10
KS 391/10

14.

Delegationsbeslut av behörig firmatecknare för Falu Kommuns
förvaltade stiftelser

KS 38/10

15.

Delegationsbeslut på attesträtt för statskansliet sommaren 2010

KS 5/10

16.

Delegationsbeslut Världsarvskansli 2010

KS 5/10

17.

Delegationsbeslut yttrande till Länsstyrelsen Dalarna om ansökan

KS 10/10

18.

borgerlig vigselförrättare
Kommundirektörens vidaredelegation rörande kommunservice
verksamhetsområde fr o m 2010-07-01 Direktiv för utredning av
kommunservice

KS 477/09

19.

Delegationsbeslut studiebidrag för nämndemän i Falu kommun
2010

KS 365/10

20.

Medfinansieringsintyg från Falu kommun för DalabananIntresseföreningen för Dalabanans Intressenter

KS 200/08

21.

Delegationsbeslut: Evenemanget Järnets Väg 2010-08-14—15.

KS 497/10

22.

Protokoll från Tillväxtrådet 2010-04-26 och 2010-06-21

Falun 2010-08-20

Eva Dahlander
Kanslichef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
136TT

2010-08-31

§ 136 Svar på motion från Åsa Nilser (FP) Inför maxtak inom
barnomsorgen
Diarienummer KS 845/09

Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige i december 2009 föreslår Åsa Nilser
(FP) att kommunfullmäktige ger skolnämnden i uppdrag att se över och
sänka barnantalet i förskolegrupperna samt att utreda om att införa maxtak
med max 15 barn i smågrupper och max 20 barn i grupper med lite äldre
barn.
Skolnämnden föreslår att motionen avslås om införande av ett maxtak för
barnantalet i förskolan då det inte är möjligt eftersom barnpeng införs.
Tidigare behandling
Skolnämnden beslutade den 16 juni 2010 att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen om införande av ett maxtak för barnantalet i förskolan med
hänvisning till skolförvaltningens yttrande.
Utvecklingsutskottets förslag är att nu avslå motionen, men avvakta utfallet
av införande av barnpeng och be förvaltningen noga följa utvecklingen av
barngruppernas storlek för återrapport till skolnämnden i augusti 2011.
Beslutsunderlag
Motion från Åsa Nilser, diarieförd 2009-12-08.
Protokoll från skolnämnden 2010-06-16, § 106 samt tjänsteskrivelse
2010-06-01.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-08-17, § 105.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Avslag till motionen enligt utvecklingsutskottets
förslag.
Jonny Gahnshag, Sören Johansson, Inger Olenius och Roza Güclü Hedin: Bifall
till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med sitt eget förslag.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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2010-08-31

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att nu avslå motionen, men avvakta utfallet av införande av barnpeng och
be förvaltningen noga följa utvecklingen av barngruppernas storlek för
återrapport till skolnämnden i augusti 2011.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

T§
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2010-08-31

§ 137 Svar på motion från Kjell Hjort (FAP) och Maria Gehlin
(FAP): Badvakter och badplatsskötare till kommunens
utomhusbad
Diarienummer KS 276/10

Ärendet/Tidigare behandling
Kjell Hjort och Maria Gehlin föreslår i en motion att Falu kommun snarast
ser över möjligheten att utbilda och säsongsanställa ungdomar som badvakter/badplatsskötare för kommunens badplatser.
Trafik- och fritidsnämnden föreslår att motionen ska avstyrkas.
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i förslaget.
Tidigare behandling
Allmänna utskottets förslag är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Motion från Kjell Hjort och Maria Gehlin daterad 2010-03-29.
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2010-06-15, § 69/tjänsteskrivelse
2010-05-31.
Protokoll från allmänna utskottet 2010-08-18, § 64.
Yrkanden
Sten H Larsson med instämmande av Roza Güclü Hedin och Mikael Rosén:
Avslå motionen i den delen som avser utbilda och säsongsanställa ungdomar
som badvakter och bifall till att i övrigt se över möjligheten att utbilda och
säsongsanställa ungdomar som badplatsskötare.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen i den delen som avser utbilda och säsongsanställa ungdomar som badvakter samt
att se över möjligheten att utbilda och säsongsanställa ungdomar som badplatsskötare.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

9 (45)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum
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§ 138 Svar på motion från Gunilla Barkar (C): Återinföra skolköksundervisning på schemat
Diarienummer KS 237/10

Ärendet/Tidigare behandling
Gunilla Barkar föreslår i en motion att skolnämnden ska få i uppdrag att
undersöka möjligheten att på nytt införa skolköksundervisning på högstadiet
i våra kommunala skolor.
Skolnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till
att skolköksundervisning redan finns med i grundskolans läroplan under
namnet Hem- och konsumentkunskap.
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i förslaget.
Tidigare behandling
Allmänna utskottets förslag är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Motion från Gunilla Barkar diarieförd 2010-03-12.
Protokoll från skolnämnden 2010-06-16, § 108/tjänsteskrivelse 2010-06-08.
Protokoll från allmänna utskottet 2010-08-18, § 65.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till allmänna utskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen är besvarad med hänvisning till att skolköksundervisning redan finns med i grundskolans läroplan under namnet Hem- och konsumentkunskap.

Justerandes signaturer
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§ 139 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Använd
djur i äldrevården och i den kommunala psykiatrin
Diarienummer KS 490/08

Ärendet
Katarina Gustavsson föreslår att kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att uppmuntra djuranvändning inom äldreomsorgen och
den kommunala psykiatrin.
Miljöförvaltning anser i gemensamt yttrande tillsammans med omvårdnadsoch socialförvaltningen att den omfattning av djurhållning som redan nu
tillämpas inom kommunens verksamhet får anses rimlig och lämplig att
fortsätta med och föreslår därmed att motionen är besvarad.
Tidigare behandling
Omvårdnadsnämnden föreslår den 28 januari 2009 att förvaltningens tjänsteutlåtande ska översändas till kommunstyrelsen som svar på motionen.
Socialnämnden föreslår den 18 mars 2009 att kommunstyrelsen ska avslå
motionen.
Allmänna utskottets förslag är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Motion från Katarina Gustavsson daterad 2008-06-22.
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2009-01-28, § 6/tjänsteskrivelse 200901-19.
Protokoll från socialnämnden 2009-08-18, § 67/tjänsteskrivelse 2009-03-03.
Kommunstyrelseförvaltningens (miljö) tjänsteskrivelser 2010-05-26.
Protokoll från allmänna utskottet 2010-08-18, § 66.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till allmänna utskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen är besvarad.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
140TT

2010-08-31

§ 140 Svar på medborgarförslag från Christer Skytt: Asfaltera
järnvägsspåret mellan Falun och Grycksbo till gångoch cykelväg.
Diarienummer KS 254/10

Ärendet
Kommunmedborgaren Christer Skytt föreslår i ett medborgarförslag, att
järnvägsspåret mellan Falun och Grycksbo ska asfalteras, i likhet med
sträckan Karlstad-Deje. I en komplettering till medborgarförslaget hänvisas
till www.klaralvsbanan.se/content för vidare information. Ett asfalterat spår
skulle enligt förslagsställaren kunna användas till gång- och cykelväg, för
inlines, rullskidor, löpning, promenader, mopeder m.m. samtidigt som det är
naturskönt, trafiksäkert och hälsobefrämjande.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att medborgarförlaget ska anses vara besvarat.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Christer Skytt diariefört 2010-03-18 med komplettering.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2010-06-01.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-06-17, § 92.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse den 1 juni 2010 avslå medborgarförslaget.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
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2010-08-31

§ 141 Svar på medborgarförslag från Sofia Engelcrona: angående behov av fritidsgård i Bjursås
Diarienummer KS 776/09

Ärendet
Sofi Engelcrona har den 5 november 2009 lämnat in ett medborgarförslag
om att ”en föreningsdriven fritidsgård för åldrarna 10-12 och 13-18 ska startas i högstadiets lokaler i Bjursås”.
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot kultur- och ungdomsnämndens beslut och anser att medborgarförslaget därmed är bifallet.
Tidigare behandling
Kultur- och ungdomsnämnden beslutade den 18 mars 2010 att anta förvaltningens förslag till remissvar, enligt tjänsteskrivelse den 2 mars 2010, som
sitt eget.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Sofia Engelcrona 2009-11-05.
Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2010-03-18, § 19/tjänsteskrivelse 2010-03-02.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-06-10.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-06-17, § 94.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den
10 juni 2010 anse medborgarförslaget bifallet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
142TT

2010-08-31

§ 142 Svar på medborgarförslag från E Börje Bergsman och
Lennart Franz: Biografier över Världsarvets betydande
personligheter
Diarienummer KS 611/09

Ärendet
E Börje Bergsman och Lennart Franzén har lämnat ett medborgarförslag, den
2 september 2009, om att kommunen ska ta fram en bok med biografier över
personer som genom sin verksamhet gjort insatser av betydande värde för
världsarvet i Falun.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska anses bifallet.
Tidigare behandling
Kultur- och ungdomsnämnden beslutade den 12 november 2009 att tillstyrka medborgarförslaget.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från E Börje Bergsman och Lennart Franzén daterat
2009-09-02, med komplettering.
Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2009-11-12, § 75/tjänsteskrivelse 2009-10-28.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-06-11.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-06-17, § 96.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den
11 juni 2010 anse medborgarförslaget bifallet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
143T

2010-08-31

§ 143 Svar på medborgarförslag från Ulf Elgemyr: Utveckla
annonser inför kommunfullmäktiges sammanträden
Diarienummer KS 157/10

Ärendet
Ulf Elgemyr har lämnat medborgarförslag med önskemål om att annonserna
inför kommunfullmäktiges sammanträden ska utvecklas. Ulf Elgemyr har
bilagt ett exempel på en annons från Stockholms läns landstingsfullmäktige
som han menar är tilltalande och informativ. Denna annons skulle kunna
vara vägledande till hur Falu kommunfullmäktiges annonser ska utformas.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att medborgarförslaget
ska avslås i den delen som avser att utveckla kommunfullmäktigeannonserna
i den lokala dagspressen. Vidare föreslås att informationen om våra sammanträdens
innehåll på vår hemsida ska utvecklas så snart kommande digitalisering av
sammanträdesrummet är genomförd och fungerar utan störningar och att
ärendet i övrigt ska anses besvarat.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottets förslag är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Ulf Elgemyr 2010-02-09.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-07-07.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-08-17, § 106.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Sten H Larsson: Bifall av medborgarförslaget i sin helhet.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med sitt eget förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget om att utveckla kommunfullmäktigeannonserna i den lokala dagspressen,

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§
143T

Sammanträdesdatum

2010-08-31

att utveckla informationen om våra sammanträdens innehåll på vår hemsida så snart digitaliseringen är genomförd och fungerar utan störningar
samt
att i övrigt anse ärendet besvarat.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 144
TT

2010-08-31

§ 144 Svar på medborgarförslag från Ragnhild Höglund: Sysselsätt arbetslösa som erhåller socialbidrag med att hålla rent på gångvägar
Diarienummer KS 229/10

Ärendet
Kommunmedborgaren Ragnhild Höglund föreslår att arbetslösa som erhåller socialbidrag ska sysselsättas med att hålla rent på gångvägar.
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat utifrån följande bedömning: Renhållning av gångvägar ryms inom det uppdrag trafik- och fritidsnämnden har vilket innebär att ytterligare anställningar för detta ändamål
inte är aktuellt. Allmänhetens uppträdande på allmänna platser och ytor i
kommunen regleras genom lagar och förordningar, nedskräpning beivras
och kan få rättsliga efterspel. Hundägare ansvarar för renhållning av sina
djur. Bedömningen är därför att det inte är motiverat med ytterligare anställningar för detta ändamål.
Tidigare behandling
Allmänna utskottets förslag är att medborgarförslaget ska avslås.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Ragnhild Höglund diariefört 2010-03-09.
Protokoll från allmänna utskottet 2010-08-18, § 67.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till allmänna utskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

17 (45)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
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2010-08-31

§ 145 Svar på medborgarförslag från Petri Stenport: Rum för
hemlösa med drogproblem
Diarienummer KS 794/08

Ärendet
Kommunmedborgaren Petri Stenport föreslår i medborgarförslag att kommunfullmäktige ska besluta:
att utreda om någon av Falu kommuns lokaler kan användas som natthärbärge,
att utreda om ekonomiskt bidrag kan ges till förening som är beredd att ge
hemlösa skydd för natten samt
att om någon av ovanstående att-satser ger positivt resultat agera för de
hemlösa.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) förslag är att avslå
medborgarförslaget om härbärge till hemlösa då behov av ett sådant boende
ej bedöms föreligga.
Tidigare behandling
Socialnämnden beslutade 2009-06-17 tillstyrka att avslå medborgarförslaget
om härbärge till hemlösa då behov av ett sådant boende ej bedöms föreligga.
Fastighetsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Petri Stenport daterat 2008-11-18.
Protokoll från kommunfullmäktige 2008-12-11, § 174.
Protokoll från socialnämnden 2009-06-17, § 125/förvaltningens tjänsteskrivelse 2009-06-01.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 201008-13.
Protokoll från fastighetsutskottet 2010-08-18, § 50.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till fastighetsutskottets förslag.

Beslut
Fastighetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2010-08-13.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§
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Sammanträdesdatum

2010-08-31

Protokollsanteckning
Problemet i medborgarförslaget om härbärge till hemlösa är sedan tidigare
uppmärksammat och kommunstyrelsen förutsätter att socialnämnden fortsätter sin bevakning.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
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2010-08-31

§ 146 Borgensavgift för Förvaltningsbolaget Högskolefastigheter Lugnet KB
Diarienummer KS ?/10

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 10 september 2009 att införa en borgensavgift för Falu kommuns helägda bolag om 0,4 procent på faktiskt utnyttjad borgen. Styrelsen i Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet
KB ställer sig frågande till om bolaget ska betala borgensavgiften och har
vid sitt senaste möte den 22 februari 2010 remitterat frågan till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) för en bedömning.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är att överlämna
ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag, alternativt att från och med
år 2010 och tills vidare inte ta ut någon borgensavgift av Förvaltningsbolaget Högskolefastigheter Lugnet KB.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Hyresavtal avseende lokal diariefört 2004-01-12.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse
2010-03-25.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-06-17, § 97.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att från och med i år och tills vidare inte ta ut någon borgensavgift av Förvaltningsbolaget Högskolefastigheter Lugnet KB.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
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2010-08-31

§ 147 Antagande av detaljplan för del av Västra Tallen (Nedre
Gruvriset 33:278)
Diarienummer KS 398/09

Ärendet
Detaljplan för del av Västra Tallen (Nedre Gruvriset 33:278) har upprättats
på stadsbyggnadskontoret. Upprinnelsen till planärendet är en begäran om
planuppdrag från kommunstyrelseförvaltningen med avsikt att ta fram mark
för industriändamål. Inom fastigheten Nedre Gruvriset 33:278 beviljades
den 1 oktober 2009 bygglov för en större lagerbyggnad med kontor. Syftet
med detaljplanen är att området ska få planstöd för industribebyggelse, då
det inte är planlagt tidigare.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att detaljplan för del av Västra Tallen (Nedre Gruvriset 33:278) antas.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott fattade den 17 juni 2009 beslut om,
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret), att
upprätta förslag till detaljplan för del av Västra Tallen (Nedre Gruvriset
33:278).
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 16 mars 2010, att inte
lämna några erinringar mot planförslaget.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2010-05-24.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-06-17, § 98.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för del av Västra Tallen (Nedre Gruvriset 33:278).

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
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2010-08-31

§ 148 Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse för Region Dalarna för räkenskapsåret 2009
Diarienummer K 11/10

Ärendet
Direktionen i Region Dalarna fastställde den 5 maj 2010 verksamhetsberättelse och årsredovisning för Region Dalarna 2009 och föreslår medlemmarna att godkänna handlingarna. Medlemmarna har enligt kommunallagen att i
sina respektive kommunfullmäktige behandla årsredovisningen och besluta
om ansvarsfrihet eller inte för direktionen i dess helhet.
Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets direktion beviljas ansvarsfrihet för 2009.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Beslut i Region Dalarna 2010-05-05, § 55.
Region Dalarnas verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2009.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-06-17, § 99.
Yrkanden
Ordförande Mats Dahlström: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att notera verksamhetsberättelsen till protokollet,
att godkänna förbundets årsredovisning för 2009 samt
att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.

Protokollsanteckning
Mikael Rosén och Jonny Gahnshag anmäler jäv och deltar inte i överläggning och beslut om ansvarsfrihet för direktionen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf
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Sammanträdesdatum

2010-08-31

§ 149 Nytt uppdrag i arbetet med skydd mot olyckor samt politisk vision för mandatperioden 2011-2014
Diarienummer KS 315/10

Ärendet
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ger uttryck för att alla kommuner för
varje mandatperiod ska definiera sitt arbete för skydd mot olyckor i ett
handlingsprogram för det olycksförebyggande arbetet i kommunen. Dessutom ska kommunen för varje mandatperiod i form av ett handlingsprogram
för räddningstjänsten definiera hur man avser bedriva en räddningstjänst
som är ändamålsenligt ordnad. Kommunerna Falun, Borlänge och Säter har
sedan den 1 oktober 1998 bedrivit sin räddningstjänst gemensamt via kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM).
Den politiska visionen: Alla medborgare i Borlänge, Falun (Gagnef) och
Säter bidrar till att kommunerna präglas av en trygg och säker miljö. Engagemang och förtroende för säkerhetsarbetet för de som bor, vistas och verkar i kommunerna, förstärks genom skapande av en interkommunal helhetssyn på det samlade olycksförebyggande arbetet och för räddningstjänsten.
Personalen i kommunerna är välutbildad och arbetar kostnadseffektivt för
att i första hand förhindra olyckor och därefter, genom effektiva insatser,
begränsa dess följder.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att den föreslagna
visionen godkänns.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Räddningstjänsten Dala Mitt, 2010-04-15, Nytt uppdrag i
arbetet med skydd mot olyckor samt politisk vision och uppdrag för det
samlade arbetet för skydd mot olyckor perioden 2011-2014.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-31.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-06-17, § 100.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna den föreslagna visionen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum
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§ 150 Begäran om folkomröstning angående byggandet av fler
hoppbackar i Falun
Diarienummer KS 424/10

Ärendet
Folkinitiativ har väckts på kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni
2010 om folkomröstning angående byggandet av fler hoppbackar i Falun.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att begäran om
folkomröstning ska avslås.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade den 2 mars 2010:
att ställa sig positiv till Freeridekonceptet,
att föreslå att trafik- och fritidsnämnden finansierar investeringen genom
omdisponering inom sin egen investeringsram 2010,
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att säkerställa kapitalkostnader för investeringen i trafik- och fritidsnämndens driftram från 2011,
att hemställa att trafik- och fritidsnämnden påbörjar genomförandet av Freeridekonceptet inom ramen 5 mkr,
att vid utvecklingsutskottets sammanträde den 17 juni 2010 behandla FIS
beslut i VM-frågan och de beslut och konsekvenser som följer av detta samt
att större investeringar, om Falun får skid-VM, ska hanteras i en separat
verksamhet (exempelvis ett VM-bolag på samma sätt som i Åre 2007) och
att detta skiljs från övrig kommunal verksamhet.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Inkommen begäran om folkomröstning 2010-06-07.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-07-14.
Protokoll från valnämnden 2010-06-14, § 17/valnämndens svar 2010-07-26.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-08-17, § 107.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå begäran om folkomröstning.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2010-08-31

Protokollsanteckning:
Inger Olenius (MP) deltar inte i beslutet och lämnar följande anteckning till
protokollet:
Miljöpartiet de Gröna deltar inte i beslutet om folkomröstning gällande
hoppbackarna. Beslutet om att bygga backarna fattades medan opinionen
mot backarna höll på att byggas upp. Första spadtaget är redan taget. Härigenom har de politiker som velat ha backarna hunnit före opinionen. En
folkomröstning nu skulle inte kunna påverka den fråga som omröstningen
handlar om. Det beklagar vi djupt. Vi anser att man hade kunnat avvakta
resultatet av en folkomröstning och därigenom låtit direktdemokratin ta ett
steg framåt.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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§ 151 Godkännande av taxa för 10-12 åringar på fritidshem
Diarienummer KS 430/10

Ärendet
Skolnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avgifterna för 10-12
åringar på fritidshem följer maxtaxan men halveras jämfört med 6-9 åringar
samt att beslutet börjar gälla från den 1 januari 2011.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) har inget att erinra mot skolnämndens förslag.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottets förslag är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från skolnämnden 2010-05-27, § 74/tjänsteskrivelse 2010-05-06.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-07-14.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-08-17, § 108.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avgifterna för 10-12 åringar på fritidshem följer maxtaxan men halveras
jämfört med 6-9 åringar samt
att beslutet träder i kraft den 1 januari 2011.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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T§
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2010-08-31

§ 152 Åtgärder till följd av lag om brandfarliga och explosiva
varor
Diarienummer KS 362/10

Ärendet
Riksdagen antog den 23 juni Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor vilken utfärdades den 1 juli 2010. Regeringen utfärdade därtill den
15 juli 2010 Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.
Trots att riksdagens beslut att anta lagen tidigare skjutits fram från april månad tidigarelades ikraftträdandet av lagen till den 1 september 2010 (vid
vilket datum den ersätter tidigare lag/förordning på området).
Enligt Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor ansvarar kommunerna för tillstånd samt tillsyn av brandfarliga varor och polismyndigheten har ansvaret för tillstånd och tillsyn av explosiva varor. Genom Lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor förs även frågan om tillstånd och tillsyn av explosiva varor över på kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) lämnar förslag till
beslut enligt beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Förbundsdirektionen i Räddningstjänstförbundet Dala Mitt beslutade den 28
april 2010, att godkänna förslag att tillstånd för brandfarliga och explosiva
varor hanteras av kommunernas stadsbyggnadskontor och tillsynen av desamma av Räddningstjänstförbundet Dala Mitt.
Byggnadsnämnden beslutade den 12 maj 2010, föreslå kommunfullmäktige
att hanteringen av explosiva varor enligt den nya lagen skall ske på motsvarande sätt som brandfarliga varor hanteras idag vilket innebär att byggnadsnämnden hanterar tillstånd via stadsbyggnadskontoret för brandfarliga och
explosiva varor samt att Räddningstjänsten Dala Mitt utövar tillsynen av
dessa.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från byggnadsnämnden 2010-05-12, § 102.
Protokoll från Räddningstjänsten Dala Mitt 2010-04-28, § 32.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) tjänsteskrivelse
2010-08-04.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-08-17, § 110.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i byggnadsnämndens reglemente § 1 som st. 3 införa formuleringen:
”Nämnden har vidare till uppgift att fullgöra Kommunens uppgifter avseende tillstånd i Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.”
samt
att notera till protokollet att Räddningstjänstförbundet Dala Mitts uppgift
att fullgöra Kommunens uppgifter som tillsynsmyndighet under Lag
(1988:868) om brandfarliga och explosiva varor kvarstår under Lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 153 Information om föreläggande från förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen:
Principer att tillämpa vid utformning av VA-taxa
Diarienummer KS 376/08

Ärendet
Kommunfullmäktiges beslut om modell för VA-taxa har överklagats. Föreläggande för kommunen att avge yttrande senast 14 september, har inkommit från förvaltningsrätten.
Kommundirektören informerar om ärendet.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2010 bl.a.
att anta förslag till modell för VA-taxa i saneringsområden i Falu kommun
daterat 2010-05-22 och i Bilaga A daterad 2010-05-23, redovisad beräkningsmodell för tillämpning av särtaxa vid utbyggnad av VA i Falu
kommun.
Beslutsunderlag
Föreläggande från förvaltningsrätten 2010-08-28.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att delegera till kommunstyrelsens ordförande att inge Falu kommuns svar
till förvaltningsrätten.

Expeditioner
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 154 Uppföljning av åtgärder för att hålla budget 2010
Diarienummer KS 14/10

Ärendet/Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2010 för egen del att uppdra till styrelser och nämnder att till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)
preliminärredovisa åtgärder till utvecklingsutskottets sammanträde den 17
juni och att uppdraget redovisas i sin helhet till kommunstyrelsens sammanträde den 31 augusti efter beredning i allmänna utskottet den 18 augusti.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar information till
allmänna utskottet för beredning.
Allmänna utskottets beslutade den 18 augusti uppdra till trafik- och fritidsnämnden, skolnämnden, socialnämnden, omvårdnadsnämnden och kommunstyrelseförvaltningen att till kommunstyrelsens sammanträde den 31
augusti 2010 redovisa förslag till åtgärder som ska eliminera beräknat underskott gentemot budget.
Vid dagens sammanträde redogör trafik- och fritidsnämnden, skolnämnden,
socialnämnden, omvårdnadsnämnden och kommunstyrelseförvaltningen
förslag till åtgärder.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2010-06-01, § 89.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-06-17, § 89.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2010-0809.
Protokoll från allmänna utskottet 2010-08-18, § 68.
”Förslag till förstudieutredning” från Mikael Rosén (M), Mats Dahlström
(C), Maria Gehlin (FAP), Kerstin Söderbaum Fletcher (FP) och Håkan Nohrén (KD) daterad 2010-08-30.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén:
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att omgående upphandla en utredare
som översiktligt granskar Falu kommuns samtliga verksamhetsområden i den
mening som speglas i ”Förslag till förstudieutredning” daterad 2010-08-30,
att omvårdnadsnämnden tillåts överskrida budget med 10 miljoner kronor,
att ta lämnade redogörelser till protokollet samt
att uppmana styrelser och nämnder att fortsätta vidta åtgärder för att hålla budget.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen beslutar
att ajournera sammanträdet mellan kl 17.40-17.45.
Yrkanden forts.
Jonny Gahnshag: Avslag på första att-satsen, bifall till att-sats 2-4.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande enligt första att-satsen
mot Jonny Gahnshags avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget förslag.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning: Ja-röst för bifall
till ordförandens yrkande och nej-röst till Jonny Gahnshags yrkande.
Omröstningsresultat: 8 ja-röster och 7 nej-röster enligt nedan:
Ja: Mikael Rosén (M), Mats Dahlström (C), Bo Jönsson (M), Christina
Haggren (M), Agneta Ängsås (C), Sten H Larsson (FAP), Kerstin Söderbaum Fletcher (FP) och Håkan Nohrén (KD).
Nej: Jonny Gahnshag (S), Margareta Källgren (S), Arne Mellqvist (S), Roza
Güclü Hedin (S), Monica Jonsson (S), Inger Olenius (MP) och Sören Johansson (V).
Därefter ställer ordföranden proposition på att-sats 2-4 och finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom dessa.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att omgående upphandla en
utredare som översiktligt granskar Falu kommuns samtliga verksamhetsområden i den mening som speglas i ”Förslag till förstudieutredning” daterad 2010-08-30,
att omvårdnadsnämnden tillåts överskrida budget med 10 miljoner kronor,
att ta lämnade redogörelser till protokollet samt
att uppmana styrelser och nämnder att fortsätta vidta åtgärder för att hålla
budget.
Protokollsanteckning
Till protokollet antecknas att röstförklaring lämnas av Socialdemokraternas,
Miljöpartiets och Vänsterpartiets ledamöter (bilaga § 154).

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen
Styrelser och nämnder

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 155 Igångsättningstillstånd investeringar – gatubelysning
EU lag byte av kvicksilverlampor
Diarienummer KS 14/10

Ärendet
Trafik- och fritidsnämnden har i sin investeringsbudget 2010 prioriterat utbyte av äldre kvicksilverlampor i enlighet med gällande EU-lag.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) föreslår att igångsättningstillstånd för investering i utbyte av äldre kvicksilverlampor beviljas
samt att investeringen på 3,8 mnkr finansieras inom nuvarande ram för trafik- och fritidsnämndens budget.
Vid sammanträdet lämnas kompletterande information i ärendet.
Tidigare behandling
Trafik- och fritidsnämnden har den 15 juni 2010 tillstyrkt investeringen.
Utvecklingsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan eget yttrande.
Beslutsunderlag
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2010-06-15, § 77 och tjänsteskrivelse 2010-06-09.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse
2010-08-02.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-08-17, § 101.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att bevilja igångsättningstillstånd för investering i utbyte av äldre kvicksilverlampor samt
att investeringen på 3,8 mnkr ska finansieras inom nuvarande ram för trafik- och fritidsnämndens budget.

Expeditioner
Trafik- och fritidsnämnden
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 156 Medlemskap för Gagnefs kommun i kommunförbundet
Räddningstjänsten DalaMitt
Diarienummer KS 16/10

Ärendet
Kommunfullmäktige i Gagnefs kommun har den 19 april 2010 ansökt om
medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM).
Förbundsdirektionen i RDM beslutade den 16 juni 2010 att godkänna Gagnefs ansökan samt att ge förbundschefen uppdraget att tillskriva medlemskommunerna och föreslå att Gagnefs kommun antas som fullvärdig medlem
i Räddningstjänsten Dala Mitt från och med den 1 januari 2011.
Kommunstyrelseförvaltningen förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottets förslag är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Ansökan från Räddningstjänsten Dala Mitt om medlemskap för Gagnefs
kommun i kommunförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt 2010-06-30.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-08-03.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-08-17, § 109.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att uttala sin positiva inställning till att Gagnef antas som fullvärdig medlem i kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt.

Expeditioner
Räddningstjänsten Dala Mitt

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 157 Fortsatt medverkan och finansiering av länssamordning
för medling av brott
Diarienummer KS 860/07

Ärendet
Region Dalarna vill ha kommunens ställningstagande till att medverka i och
finansiera fortsatt länssamordning av medling från och med 2011.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Förfrågan från Region Dalarna, Länssamordning för medling vid brott
2010-04-19.
Protokoll från socialnämnden 2010-05-26, § 92/ tjänsteskrivelse
2010-05-05.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-08-10.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-08-17, § 111.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns och
Sören Johanssons förslag
att inte avsätta 50 % av statsbidraget för en gemensam länssamordnare för
medlingsverksamheten via Region Dalarnas försorg samt
att uppdra till kommundirektören att under hösten 2011 redovisa vilka insatser som genomförts och avses genomföras för att stödja övriga kommuner i länet.

Expeditioner
Region Dalarna
Socialnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 158 Godkännande av projektplan och budget för ”projektet
Varumärket i Falun” samt redovisning av Inflyttningsenkät 2010
Diarienummer KS 291/10

Ärendet
Falu kommun är, som många andra kommuner, med i den ökande konkurrensen om ökat inflyttande och ökat företagande. Falu kommun som organisation har dessutom en hög medelålder bland våra anställda och vi är bland
de första kommunerna i landet som når de stora pensionsavgångarna. Det
betyder i sin tur, att vi också behöver rekrytera en betydande mängd personal inom de närmast kommande åren. Denna situation gäller även för många
företag i Falun.
Det pågår arbete på många håll i kommunen, såväl politiskt som inom förvaltningarna, med åtgärder för att förbättra vårt konkurrensläge. För att stärka detta arbete ytterligare behöver vi som kommun även stärka vårt varumärke. Ett starkt varumärke och en bred satsning på och ett konsekvent
byggande av detsamma bidrar starkt till omvärldens positiva uppfattning om
Falun.
Målet med att arbeta med varumärket Falun är att kommunen ska vara en
attraktiv plats att bo på, studera och starta och driva företag i. De som bor
här ska känna stolthet och glädje över det och de som jobbar i Falu kommun
ska vara stolta över det!
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår i reviderad tjänsteskrivelse
från den 29 augusti 2010 att projektet ”Varumärket Falun” startas enligt projektoch tidplan.
Informationschef Lena Säfström redogör för förslag till beslut.
Redovisning av Inflyttningsenkät 2010 lämnas av informationschefen.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottet beslutade den 20 april 2010:
att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet/informationsavdelningen, näringslivskontoret) återkomma med projektplan och budget
för projektet till kommunstyrelsens utvecklingsutskotts sammanträde den 18
maj 2010.
Utvecklingsutskottets beslut är att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan eget yttrande.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-04-11/
projektplan/Reviderad version 2010-08-29.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-08-17, § 112.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag, där kommunstyrelsens presidium är de politiker som ingår i projektets styrgrupp.
Sten H Larsson: Politiker i projektets styrgrupp ska vara gruppledarna för de
politiska partierna, i övrigt bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Sten H Larssons förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (informationsavdelningen) att
omgående starta projektet Varumärket Falun i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens beskrivning i tjänsteskrivelse 2010-08-29 med bilagda projektplan och tidplan,
att politiker i projektets styrgrupp ska vara gruppledarna för de politiska
partierna samt
att ta redovisning av Inflyttningsenkät 2010 till protokollet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet/informationsavdelningen, näringslivskontoret och personalkontoret)
Gruppledarna för de politiska partierna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 159 Godkännande av projekt arbetsgivarvarumärke
Diarienummer KS 457/10

Ärendet
Falu kommun, precis som många andra organisationer inom både privat och
offentlig sektor står inför ett generationsskifte. I Falu kommun har var tredje
medarbetare fyllt 55 år och bland cheferna är närmare hälften 55 år eller
äldre.
Frågan om att tydliggöra vårt varumärke som arbetsgivare har på senare tid
lyfts fram i flera sammanhang, bl a i PA-nätverket och i förvaltningschefsgruppen som en prioriterad fråga.
Frågan bedöms som viktig för att kunna attrahera, rekrytera, behålla och
utveckla den kompetens vi behöver för att uppnå verksamhetens mål.
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan eget yttrande för samordning med ärende ”Godkännande av projektplan
och budget för projektet Varumärket i Falun”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2010-0805.
Protokoll från allmänna utskottet 2010-08-18, § 69.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att godkänna projekt arbetsgivarvarumärke samt
att projektet återredovisas senast i augusti 2011.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 160 Svar på medborgarförslag från Jonas Linder om kommuninformation till synskadade
Diarienummer KS 676/09

Ärendet
Jonas Linder har lämnat medborgarförslag med önskemål om att kommuninformation till synskadade samt andra funktionshindrade kommer igång
snarast.
I medborgarförslaget räknar Jonas Linder upp en rad punkter om vad kommuninformationen bör innehålla. Dessa avser information om: evenemang,
gatuarbeten, byggnationer, nyöppnade affärer eller restauranger, affärer och
restauranger som slår igen, kommunal service, ändrade busslinjer, biblioteket-talböcker-inläsningstjänst, affischer, trender på stan, kultur, vilka filmer
och teaterpjäser som ges, konserter, föreningsinformation m.m.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att medborgarförslaget
ska anses besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2010-07-07.
Jonas Linder närvarar och yttrar sig i ärendet.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottets förslag är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Jonas Linder 2010-09-28.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) 2010-07-07.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-08-17, § 113.
Ordförande Mikael Rosén informerar om kommunfullmäktiges arbetsordnings regel i 32 § om att kommunfullmäktige kan besluta att den som väckt
ett medborgarförslag skall ha yttranderätt i samband med kommunfullmäktiges behandling av förslaget. När kommunfullmäktige beslutat att med hänvisning till § 32 st 5 kommunfullmäktiges arbetsordning, överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut, bör motsvarande möjlighet ges medborgarförslagsställarna i kommunstyrelsen.
Jonas Linder har begärt att få närvara med yttranderätt vid kommunstyrelsens behandling av medborgarförslaget.
Delbeslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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att låta Jonas Linder närvara och yttra sig vid behandlingen av medborgarförslaget.
Jonas Linder informerar om innehållet i medborgarförslaget framför sina synpunkter i kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns och
Margareta Källgrens förslag
att medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse den 7 juli 2010 samt
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) att se över möjligheter att förbättra talad kommunal information.

Expeditioner
Jonas Linder
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet)
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 161 Svar på revisionsrapport över granskning av bokslut
2009
Diarienummer KS 382/10

Ärendet
Kommunrevisionen har granskat bokslutet för år 2009 och önskar synpunkter på rapporten senast den 20 september 2010.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Allmänna utskottets förslag är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Rapport över granskning av bokslut per 2009-12-31.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2010-0804.
Protokoll från allmänna utskottet 2010-08-18, § 70.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontorets) yttrande daterat
2010-08-04, ska utgöra kommunstyrelsens synpunkter på revisionsrapporten ”Rapport över granskning av bokslut 2009”.

Expeditioner
Kommunrevisionen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 162

Sammanträdesdatum

2010-08-31

§ 162 Val av ledamot/suppleant i styrelsen för Erik Johan
Ljungbergs Utbildningsfond
Diarienummer KS 2/10

Ärendet/Tidigare behandling
Vid val i kommunstyrelsen för innevarnade mandatperiod valdes Svante
Hanses som Falu kommuns ledamot/suppleant i styrelsen för Erik Johan
Ljungbergs Utbildningsfond enligt den turordning som överenskommits
mellan huvudmännen. Då Svante Hanses slutat i Falu kommun måste ny
representant utses.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns och
Sören Johanssons förslag
att utse kommunstyrelsens ordförande som ledamot/suppleant i styrelsen
för Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond.

Expeditioner
Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond.
Vald

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 163

2010-08-31

§ 163 Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet, Miljörådet, Beredningen för Falun Borlänge regionen, Falun
Borlänge regionen AB, Region Dalarna och Samverkansberedningen mellan Falu kommun och Landstinget
Dalarna
Diarienummer KS 82/10, KS 73/10, KS 74/10, KS 17/10, KS 11/10, KS 9/10

Ärendet
Aktuell information från Tillväxtrådet, Miljörådet, Folkhälsorådet, Beredningen för Falun Borlänge regionen, Falun Borlänge regionen AB, Region
Dalarna och Samverkansberedningen mellan Falu kommun och Landstinget
Dalarna.
För fullständig information avseende Region Dalarnas protokoll hänvisas
till www.regiondalarna.se/protokoll.html.
Beslutsunderlag
Protokoll från Tillväxtrådet 2010-04-26 och 2010-06-21.
Protokoll från Samverkansberedningen 2010-06-09.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att ta ovanstående informationer till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 164F

2010-08-31

§ 164 Fråga om remiss från länsstyrelsen Dalarnas län: Tillståndsansökan för vindkraftanläggning i Svartnäs med
omnejd i Falu kommun
Diarienummer KS 774/08

Ärendet
Sören Johansson ställer fråga om Falu kommun begärt förlängd svarstid för
rubricerade remiss, så att kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) ges möjlighet att sammanställa alla synpunkter i ärendet.
Beslutsunderlag
Remiss från länsstyrelsen Dalarnas län 2010-08-24.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att ta frågan till protokollet.
Protokollsanteckning
Till protokollet antecknas att förlängd svarstid är beviljad och att information i ärendet kommer att ges på utvecklingsutskottets sammanträde den 14
september, beslut tas därefter kommunfullmäktiges sammanträde den 7 oktober.

Expeditioner
Sören Johansson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 165

Sammanträdesdatum

2010-08-31

§ 165 Barnchecklistan
Diarienummer KS 28/10

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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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