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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 14

Paragraf

T§ 14

Sammanträdesdatum

2010-11-30

Anmälningsärenden

Ärendet
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning daterad 2010-11-19.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags
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 Dalarnas Län Ansökan från Kopparleden AB
om tillstånd att använda övervakningskamera

KS 606/10

2. Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas Län Ansökan från Rolf Ericson Bil i
Dalarna AB om tillstånd att använda övervakningskamera

KS 581/10

3. Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas Län Ansökan från Trumbäckens
Fastighets AB om tillstånd att använda övervakningskamera

KS 624/10

4. Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas Län om förordande för Kenneth
Johansson som vigselförrättare

KS 510/10

5. Beslut från Skolinspektionen: Ansökan från Lernia College AB om
utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i
Sandvikens kommun

KS 310/10

6. Beslut från skolinspektionen: Ansökan från Göranssonska skolan,
Sandvik Utbildning AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Sandviken kommun

KS 334/10

7. Protokoll från Falu Energi&Vatten AB 2010-10-29 nr 7

KS 19/10

8. Protokoll från KopparStaden Förvaltning AB styrelsesammanträde 201009-20

KS 18/10

9. Protokoll från Räddningstjänsten Dala Mitt 2010-10-29

KS 16/10

10. Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2010-09-30
Protokoll från Kommunala Handikapprådet –Arbetsutskottet 2010-09-30

KS 104/10

11. Protokoll nr 82, 83 från IUC Dalarna extra bolagsstämma samt årsstämma
2010-05-11

KS ÖP

12. Protokoll från Falu Kraft AB 2010-11-11 NR 5

KS 19/10

13. Protokoll från Falu Elnät nr 6 2010-10-29

KS 19/10

14. Protokoll från Region Dalarna 2010-09-22 § 92 Medling vid brott

KS 860/07

Falun 2010-11-19

Jonny Gahnshag
Kommunstyrelsens ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 15

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 15

2010-11-30

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
2010-11-22.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut i
borgensärenden daterat 2010-11-16.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende personalärenden daterade 2010-05-18, 2010-11-03, 2010-11-08,
2010-11-10 (3 st).
Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbeslut avseende överlåtelse av fastighet eller del av fastighet 2010-10-04—1108.
Kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisation) delegationsbeslut avseende
programvaror och tjänster daterade 2010-07-01 (2 st), programvaror Adm
Select daterat 2010-07-22, kommunikationsutrustning 2008 daterat 2010-07-01,
Lärplattform 2010 daterat 2010-06-22.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags
förslag
att ta föreliggande delegationsbeslut till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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FALU KOMMUN
BESLUTSORGAN OCH KOMMUNDIREKTÖREN

Delegationsärenden för rubricerat
Nr

Ärende

Dnr

1.

Delegationsbeslut: Ansökan från Trumbäckens Fastighets AB om
tillstånd att använda övervakningskamera

KS 624/10

2.

Delegationsbeslut: Ansökan från Bjursås Bilservice AB om
tillstånd att använda övervakningskamera

KS 647/10

3.

Delegationsbeslut: Projektet "Vattnets väg till gruvan"

KS 611/10

4.

Delegationsbeslut - Medfinansiering The Cloud Resource

KS 82/10

5.

Delegationsbeslut om vidaredelegation av beslutanderätten på
stadsbyggnadskontoret

KS 130/10

6.

Svar till skrivelse dnr: 304/2010. Påstått konkurrensproblem Räddningstjänsten Dala Mitt
Svar till skrivelse dnr 304/2010. Beslut enligt 6 kap 36 §
kommunallagen (1991:900)

KS 654/10

Falun 2010-11-22

Eva Dahlander
Kanslichef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 16

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
16TT

2010-11-30

Svar på medborgarförslag från Anders Stål; Smidigare
in- och utfart från nya Slätta till riksväg 80.
Diarienummer KS 246/10

Ärendet
Kommunmedborgaren Anders Stål föreslår i ett medborgarförslag, att förutsättningarna för en snabbare väg till och från nya Slätta ska utredas. Enligt
förslagsställaren finns ett behov av en ny infart från Lövhyddan eller Jungfrubergsrondellen in mot Slätta och Ingarvet. I förslaget ingår att utreda vilken sträckning som kan bli bra ur ett miljö- och boendeperspektiv.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att medborgarförslaget är besvarat.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottets förslag är att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Anders Stål 2010-03-15.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) tjänsteskrivelse
2010-11-03.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-11-23, § 13.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse den 3 november 2010.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 17

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
17TT

2010-11-30

Svar på medborgarförslag från Ehrling Sjöberg: Bygg en
komplett ringväg runt centrala Falun
Diarienummer KS 88/10

Ärendet
I ett medborgarförslag, föreslår Ehrling Sjöberg, att en komplett ringväg
byggs runt centrala Falun.
Förslagsställaren pekar på den ökade biltrafik som utvecklingen av centrum
medfört och kommer att medföra. Den ökade biltrafiken spär dessutom på
luftmiljöproblemen. Idag finns delar av en ringväg kring Falun, Hanröleden
och Lugnetleden. Genom att fullfölja byggandet av en komplett ringväg
med en förbifart söder om centrum, ”Södra länken”, skapas förutsättningar
för att utveckla centrum och södra centrum samt Gruvgatan som förbindelse
mellan centrum och gruvan. Dessutom skapas ett tryggare och miljövänligare centrum.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att medborgarförslaget är besvarat.
Tidigare behandling
Frågan om en förbifart söder om centrum har senast behandlats i kommunfullmäktige i samband med antagandet av den fördjupade översiktsplanen
för Falu tätort den 16 juni 1994 och Centrumplanen den 29 april 1998.
Utvecklingsutskottets förslag är att medborgarförslaget är besvarat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Ehrling Sjöberg 2010-01-14.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2010-11-10.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-11-23, § 14.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 2010-11-10.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 18

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
18TT

2010-11-30

Svar på medborgarförslag från Lars Jansson; Avstå från
VM-ansökan om hoppbackarna behöver byggas om och
bygg längre elljusspår i stället för gångtunnel
Diarienummer KS 842/08

Ärendet
Lars Jansson föreslår i ett medborgarförslag, att Falu kommun inte lämnar
in någon VM-ansökan om hoppbackarna måste byggas om och att ett längre
elljusspår byggs i stället för en gångtunnel.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att medborgarförslaget avslås.
Tidigare behandling
Trafik- och fritidsnämnden beslutade den 22 april 2009 att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Utvecklingsutskottets förslag är att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lars Jansson 2008-12-05.
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2009-04-22, § 44/tjänsteskrivelse
2009-04-07.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-11-09.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-11-23, § 15.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 19

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
19TT

2010-11-30

Svar på motion från Kjell Hjort (FAP) och Maria Gehlin
(FAP): Lägg ned en avloppsledning från Aspeboda samtidigt som man drar dricksvattenledningen från Lennheden
Diarienummer KS 86/10

Ärendet
Kommunfullmäktigeledamoten Maria Gehlin och Kjell Hjort föreslår att
Falu kommun omgående tillsätter en projektgrupp som ser över möjligheten
att lägga ned en avloppsledning från Aspeboda, samtidigt som man drar en
ledning för dricksvattnet.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att motionen är besvarad.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottets förslag är att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Motion från Kjell Hjort och Maria Gehlin 2010-01-05.
Svar från Falu Energi & Vatten AB 2010-10-05.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-11-14.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-11-23, § 16.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag, Krister Johansson och Mikael Rosén: Bifall till
utvecklingsutskottets förslag.
Sten H Larsson: Bifall till motionen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen avslås.
Reservation: Sten H Larsson reserverar sig mot beslutet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 20

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
20TT

2010-11-30

Svar på motion från Sören Johansson (V); Riktlinjer för
bygdepeng från vindkraft
Diarienummer KS 359/10

Ärendet
Tidigare kommunfullmäktigeledamoten Sören Johansson föreslår i motion,
att Falu kommun fastställer riktlinjer för bygdepeng/återföringsmedel från
vindkraften.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret, stadskansliet) föreslår
att Region Dalarna får i uppdrag att skyndsamt utarbeta gemensamma principer och riktlinjer för kommunerna i Dalarna avseende hanteringen av bygdepeng från vindkraften samt
att motionen är besvarad.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Motion från Sören Johansson 2010-05-04.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret, stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-11-08.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-11-23, § 17.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen är besvarad med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret, stadskansliet) svar den 8 november
2010.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att skriva till Region Dalarna med en begäran att skyndsamt utarbeta gemensamma principer och riktlinjer för kommunerna i Dalarna avseende
hanteringen av bygdepeng från vindkraften.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§
20TT

Sammanträdesdatum

2010-11-30

Expeditioner
Region Dalarna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 21

Paragraf

T§
21TT

Sammanträdesdatum

2010-11-30

Översiktsplan för Falu kommun, tema vindbruk
Diarienummer KS 481/07

Ärendet
Kommunstyrelsen gav den 28 juli 2007 ett uppdrag om att en tematisk fördjupning för vindbruk av den kommuntäckande översiktsplanen ska genomföras. Vidare beslöts det att stadsbyggnadskontoret skulle ansöka om planeringsstöd hos Boverket.
Arbetet med den pågående revideringen av den kommuntäckande översiktsplanen har inte kunnat prioriteras under de gångna åren. Stadsbyggnadskontoret valde därför i slutet av 2009 att istället påbörja arbetet med att ta fram
ett förslag på ett planeringsunderlag för vindbruk, då det inte är möjligt att
göra ett tematiskt tillägg till en inaktuell översiktsplan.
Ett förslag på ”Planeringsunderlag för vindbruk i Falu kommun” har, på
uppdrag av kommunstyrelsens utvecklingsutskott, varit utsänt på remiss
under sommaren och tidig höst 2010. Remissen återredovisas på dagens
sammanträde. Den slutliga versionen av planeringsunderlaget är inte färdigställd.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår
att Planeringsunderlag för vindbruk i Falu kommun antas samt
att redogörelse för remiss av Planeringsunderlag för vindbruk i Falu kommun godkänns.
Planchef Anna Perols föredrar ärendet.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen gav den 28 augusti 2007 ett uppdrag att en tematisk fördjupning för vindbruk av den kommuntäckande översiktsplanen ska genomföras och att stadsbyggnadskontoret skulle ansöka om planeringsstöd hos
Boverket.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslöt den 18 maj 2010 att Planeringsunderlag för vindbruk i Falu kommun ska skickas ut på remiss.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott fick den 19 oktober 2010 information
om den genomförda remissen.
Kommunstyrelsen fick den 26 oktober 2010 information om remissen och
hade en vägledande diskussion.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2010-11-16.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

12 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
21TT

2010-11-30

Redogörelse för remiss av planeringsunderlag för vindbruk i Falu kommun.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-11-23, § 18.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag, Mikael Rosén och Mats Dahlström: Redogörelse
för remiss av Planeringsunderlag för vindbruk i Falu kommun godkänns men
avvaktar beslut om Planeringsunderlag för vindbruk i Falu kommun tills erforderligt underlag är färdigställt.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redogörelse för remiss av Planeringsunderlag för vindbruk i
Falu kommun samt
att avvakta beslut om Planeringsunderlag för vindbruk i Falu kommun tills
erforderligt underlag är färdigställt.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

13 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 22

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
22TT

2010-11-30

Svar på remiss från Länsstyrelsen Dalarnas län, tillståndsansökan för vindkraftanläggning i Svartnäs med
omnejd i Falu kommun
Diarienummer KS 774/08

Ärendet
Länsstyrelsen Dalarna har remitterat en tillståndsansökan från Bergvik Skog
till bl.a. kommunstyrelsen i Falu kommun för yttrande. För Falu kommun
gäller att yttrandet ska innehålla ett ställningstagande, enligt 16 kap. 4 §
miljöbalken, angående tillstyrkan av ansökan. Ärendet har internremitterats
till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) och miljönämnden för svar. Under beredningen har det bestämts att kommunens yttrande i
ärendet ska tas av kommunfullmäktige då det saknas stöd i översiktsplan för
den ansökta etableringen. Remisstiden är för Falu kommuns del förlängd
t.o.m. den 23 december. Beslut i tillståndsärenden fattas därefter av miljöprövningsdelegationen.
Miljönämnden i Falu kommun kommer att bli tillsynsmyndighet för vindkraftsanläggningen om den uppförs. Miljönämnden har den 16 oktober 2010
behandlat remissen och yttrat sig direkt till Länsstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att Bergvik
Skogs ansökan om vindkraftsanläggning i Svartnäs med omnejd tillstyrks,
med undantag för delområdet B-Himmelsberget där ansökan om etablering
avstyrks.
Planchef Anna Perols föredrar ärendet.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott fick den 17 november 2009 information inför den kommande tillståndsansökan.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott besvarade den 31 augusti 2010 en
fråga ställd av Sören Johansson angående förlängd remisstid för tillståndsärendet.
Utvecklingsutskottet beslutade den 23 november att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2010-11-17.
Remiss från Länsstyrelsen Dalarnas län 2010-08-20.
Bergvik Skog, Ansökan om tillstånd 2009-12-29.
Bergvik Skog, Yttrande med komplettering av ansökan 2010-06-28.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

14 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
22TT

2010-11-30

Miljönämndens protokoll 2010-04-16 § 65, med tillhörande PM Bakgrund
och bedömningar inför miljönämndens yttrande daterat 2010-09-20.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-11-23, § 19.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Enligt beslutsrutan nedan.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka Bergvik Skogs ansökan om vindkraftsanläggning i Svartnäs
med omnejd, med undantag för delområdet B-Himmelsberget,
att avstyrka Bergvik Skogs ansökan vad gäller delområdet BHimmelsberget samt
att vad gäller delområdet Spaksjöberget uttala att man ställer sig tveksam
till att området tål en exploatering i denna omfattning och Falu kommun
vill därför att Länsstyrelsen särskilt prövar detta område.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 23

Paragraf

T§
23TT

Sammanträdesdatum

2010-11-30

Uppdatering av Informationspolicy för Falu kommun
Diarienummer KS 883/10

Ärendet
Ärendet avser uppdatering av gällande Informationspolicy för Falu kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att den uppdaterade
”Informationspolicy för Falu kommun” ska antas med de tillägg som framgår
av tjänsteskrivelsen den 16 oktober 2010.
Tidigare behandling
Den nuvarande informationspolicyn antogs av kommunstyrelsen den 4 februari 2008. I policyn fastslås att den ska ses över med jämna mellanrum och
uppdateras efter behov. I det stora hela har inga förändringar gjorts. Ett par
tillägg har gjorts.
Allmänna utskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-10-16/
Informationspolicy.
Protokoll från allmänna utskottet 2010-11-24, § 5.
Yrkande
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till allmänna utskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta den uppdaterade ”Informationspolicy för Falu kommun”.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

16 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 24

Paragraf

T§ 24P

Sammanträdesdatum

2010-11-30

Policy och rutiner för uppföljning av leverantörers/entreprenörers skatter och kreditvärdighet
Diarienummer KS 742/09

Ärendet
De förtroendevalda revisorerna har i sin riskbedömning funnit att det är angeläget att det finns ändamålsenliga system och rutiner för kontroll av
kommunens leverantörer/entreprenörer avseende skattesituation och kreditvärdighet. För detta ändamål har policy och rutiner tagits fram.
Policy för uppföljning av leverantörers/entreprenörers skatter och kreditvärdighet ska gälla för samtliga leverantörsavtal som kommunen tecknar.
I samband med upphandling ska företagen kontrolleras när det gäller F-skatt
och kreditvärdighet.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2010 att policy och rutiner ska
tas fram för att säkerställa att en fullgod uppföljning av skatter och kreditvärdighet sker under avtalens hela löptid, för samtliga leverantörer som
kommunen har avtal med, och att ansvaret för genomförandet av dessa uppföljningar fastställs.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse
2010-11-02.
Förslag till Policy och rutiner för uppföljning av leverantörers/ entreprenörers skatter och kreditvärdighet för Falu kommun daterad 2010-11-02.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta policy och rutiner för uppföljning av leverantörs/entreprenörers
skatter och kreditvärdighet daterad den 2 november 2010.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

17 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 25

Paragraf

T§ 25

Sammanträdesdatum

2010-11-30

Begäran om ekonomiskt stöd och partistöd
Diarienummer KS 617/10

Ärendet
Sveriges Pensionärers Intressepartis (SPI) lokalavdelning i Falu kommun
har inkommit med begäran om partistöd avseende år 2007. Motiveringen till
detta är att man på grund av en dålig ekonomisk situation inte kunnat marknadsföra partiet på samma sätt som andra partier kunnat inför valet 2010.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att SPI:s begäran om
ekonomiskt stöd och partistöd för år 2007 avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse
2010-11-21.
Yrkande
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå SPI:s begäran om ekonomiskt stöd och partistöd för år 2007.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 26

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
26TT

2010-11-30

Svar på remiss från Energimarknadsinspektionen om
nätkoncession för linje avseende ny 130 kV kraftledning
mellan Jädraås vindkraftpark och Hofors, Dalarnas och
Gävleborgs län
Diarienummer KS 641/10

Ärendet
Energimarknadsinspektionen har överlämnat en ansökan daterad den 28
oktober 2010 avseende koncession för linje och begär kommunens yttrande.
Av yttrandet ska framgå om anläggningen är förenlig med den för området
gällande detaljplanen eller kommunal översiktsplan. I remissen anhålls det
om svar inom en (1) månad. Svarstiden är förlängd till den 7 december.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt
beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Remiss från Energimarknadsinspektionen 2010-10-28.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-11-18.
Vattenfalls ansökan 2010-10-15.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-11-23, § 20.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags
förslag
att ansökan är förenlig med översiktsplan,
att det inte finns några detaljplaner längs föreslagen sträckning i Falun
samt
att tillstyrka ansökan.

Expeditioner
Energimarknadsinspektionen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 27

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 27S

2010-11-30

Svar på remiss från Energimarknadsinspektionen
om nätkoncession för linje avseende ny 130 kV
kraftledning mellan Svartnäs vindkraftpark och Hofors
Diarienummer KS 680/10

Ärendet
Energimarknadsinspektionen har överlämnat en ansökan daterad den 28
oktober 2010 avseende koncession för linje och begär kommunens yttrande.
Av yttrandet ska framgå om anläggningen är förenlig med den för området
gällande detaljplanen eller kommunal översiktsplan. I remissen anhålls det
om svar inom en (1) månad. Svarstiden är förlängd till den 7 december.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt
beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottet beslutade den 23 november 2010 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Beslutsunderlag
Remiss från Energimarknadsinspektionen 2010-10-28.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-11-18.
Vattenfalls ansökan 2010-10-15.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-11-23, § 21.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags och
Mikael Roséns förslag
att ansökan är förenlig med översiktsplan,
att det inte finns några detaljplaner längs föreslagen sträckning i Falun
samt
att ansökan tillstyrks.

Expeditioner
Energimarknadsinspektionen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

20 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 28

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 28

2010-11-30

Revidering av Riktlinjer för representation i Falu
kommun
Diarienummer KS 128/04

Ärendet/Tidigare behandling
Falu Kommun har en bred verksamhet med många kontaktytor i samhället
mot andra kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Dessa kontakter medför ofta behov av representation i olika former. Med representation avses varje form av värdskap utövat genom kommunens företrädare,
förtroendevalda eller tjänstemän.
Kommunens verksamhet är i huvudsak finansierad med skattemedel. Detta
medför att det ställs särskilda krav på restriktivitet med representationskostnader. All representation ska ske med måtta och kostnaderna ska hållas
inom rimliga och försvarbara gränser.
Riktlinjerna för representation inom Falu Kommun har tagits fram med utgångspunkt i Skatteverkets bestämmelser.
Vänortsverksamheten och representation kopplad till densamma regleras i
särskilt regelverk och behandlas därför inte i detta dokument.
De gällande riktlinjerna för representation i Falu kommun reviderades senast den 15 februari 2006. Det är dags att se över och revidera de delar i
riktlinjerna som kan ha förändrats eller uppfattats som otydliga.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan
nedan.
Allmänna utskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-1029/riktlinjer.
Protokoll från allmänna utskottet 2010-11-24, § 6.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags
förslag
att anta uppdaterade riktlinjer för representation i Falu kommun enligt
kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse från den
29 oktober 2010 samt
att rekommendera de kommunala bolagen att fastställa egna riktlinjer för
representation i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) dokument.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

21 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 28

Sammanträdesdatum

2010-11-30

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningens samtliga kontor (inkl tjänsteskrivelse)
Övriga nämnder (inkl tjänsteskrivelse)
Kommunala bolag (inkl tjänsteskrivelse)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 29

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 29
TT

2010-11-30

Svar på revisionsrapport: Granskning av delårsrapport
per 2010-08-31
Diarienummer KS 604/10

Ärendet
På uppdrag av Falu kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av kommunens delårsrapport per den 31 augusti 2010.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontor) lämnar svar på revisionsrapporten och föreslår kommunstyrelsen besluta enligt beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Allmänna utskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport 2010-10-04.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontor) tjänsteskrivelse
2010-11-08.
Protokoll från allmänna utskottet 2010-11-24, § 7.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags
förslag
att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att utreda
möjligheterna att hitta en lösning på hanteringen av medel för framtida
pensionsutbetalningar inom ramen för SKL:s förslag om att öronmärka
medel samt
att kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) skrivelse daterad den
8 november 2010 ska utgöra kommunens svar på revisorernas granskning av delrapport per 2010-08-31.

Expeditioner
KPMG, inkl kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2010-11-08.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 30

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 30
Svar

2010-11-30

Svar på skrivelse från Centerpartiet i Falun
avseende villkor på solenergi vid entreprenadupphandlingar
Diarienummer KS 526/10

Ärendet
Centerpartiet i Falun föreslår i skrivelse den 16 september 2010 dels att nya
högskolebiblioteket ska utrustas med solcellsanläggning under förutsättning
att man kommer i åtnjutande av statligt investeringsstöd dels att kommunen
vid nybyggnad eller större ombyggnad av egna fastigheter ska ha med anläggning för solenergi som villkor i kommande entreprenadupphandlingar.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) förslag är
att i samband med projekteringen av nya högskolebiblioteket ta fram och
kostnadsberäkna solcellslösningar som man söker statligt investeringsstöd
för samt
att beakta möjligheterna för att installera solcellsanläggningar vid nybyggnad och större ombyggnader på egna fastigheter under förutsättning av att
statligt investeringsstöd erhålls.
Tidigare behandling
Fastighetsutskottets förslag är att skrivelsen från Centerpartiet i Falun daterad den 16 september 2010 ska anses besvarad med hänvisning till fastighetsutskottets beslut den 24 november. Fastighetsutskottet beslutar för egen
del
att i samband med projekteringen av nya högskolebiblioteket ta fram och
kostnadsberäkna solcellslösningar som man söker statligt investeringsstöd
för samt
att beakta möjligheterna för att installera solcellsanläggningar vid nybyggnad och större ombyggnader på egna fastigheter under förutsättning av att
statligt investeringsstöd erhålls.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Centerpartiet i Falun 2010-09-16.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 201011-15.
Protokoll från fastighetsutskottet 2010-11-24, § 8.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags
förslag

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 30
Svar

Sammanträdesdatum

2010-11-30

att skrivelsen från Centerpartiet i Falun daterad den 16 september 2010 ska
anses besvarad med hänvisning till fastighetsutskottets beslut den 24
november 2010, § 8.

Expeditioner
Centerpartiet i Falun, inkl kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2010-11-15.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

25 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 31

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
31TT

2010-11-30

Riktlinjer för skötsel av kommunägd naturmark
Diarienummer KS 656/10

Ärendet
Kommunfullmäktige antog den 10 juni 2010 Naturvårdsprogram för Falu
kommun och enligt det ska Naturvårdsprogram för kommunägd mark som
antogs 2002 revideras. Efter revideringen bör det nya styrdokumentet få ett
namn som syftar mot att dokumentet har karaktär av riktlinjer och undviker
sammanblandning med Naturvårdprogram för Falu kommun. Det nya dokumentet bör kallas ”Riktlinjer för skötsel av kommunägd mark” och ska på
ett tydligt sätt ange målen för den naturmark som kommunen äger.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter och miljökontoret) och
trafik- och fritidsförvaltningens förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Fastighetsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter och miljökontoret) och
trafik- och fritidsförvaltningens gemensamma tjänsteskrivelse 2010-11-09.
Protokoll från fastighetsutskottet 2010-11-24, § 9.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags
förslag
att ställa sig bakom att det kommunövergripande projektet Riktlinjer för
skötsel av kommunägd mark genomförs på sätt som föreslagits i den
förvaltningsgemensamma skrivelsen den 9 november 2010.

Expeditioner
Kommunfastigheter
Trafik- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 32

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 32

2010-11-30

Ombyggnad av rådhuset
Diarienummer KS 677/10

Ärendet
Fastigheten har flera allvarliga skydds-, säkerhets- och arbetsmiljöbrister
som omgående måste åtgärdas.
Fastighetskontoret har i särskilt projekt identifierat nödvändiga åtgärder som
av skyddsskäl måste genomföras för att uppfylla lagstadgade krav, åtgärdsförslaget har kommunicerats med berörda verksamheter, och den tidigare
politiska ledningen, (kommunalråden).
Fastighetskontoret har i arbetsgrupp med samverkande kommunstyrelsekontor framtagit detaljerade åtgärdsbeskrivningar, bygghandlingar, kostnadsberäkningar och erhålligt behövliga myndighetsbeslut för ombyggnationen.
I projektet ingår att lokaler inom rådhuset även skall förberedas för kommunal krigsledning vilket är en förutsättning för särskilda statsbidrag.
En ansökan om statsbidrag för ökad kommunal krisledningsförmåga har
inlämnats av stadskansliet till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSB).
För att MSB slutligen ska kunna godkänna Falu kommuns ansökan, bevilja
och reservera statsbidrag krävs att kommunstyrelsen beslutar godkänna den
föreslagna ombyggnationen.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan
nedan..
Tidigare behandling
Allmänna utskottet informerads om ärendet den 24 november 2010 och beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliets) tjänsteskrivelse 2010-11-18.
Protokoll från allmänna utskottet 2010-11-24, § 8.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags
förslag
att godkänna den föreslagna ombyggnationen och inlämnad ansökan om
statsbidrag.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 32

2010-11-30

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 33

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 33V

2010-11-30

Val av ombud, ledamöter, ersättare/suppleanter, revisorer, revisorsersättare i bolag, föreningar och
organisationer med visst kommunalt engagemang
som kommunstyrelsen förrättar val i
Diarienummer KS 2/10

Ärendet
Kommunstyrelsen upptar till behandling val av ombud, ledamöter, ersättare/suppleanter, revisorer, revisorsersättare i bolag, föreningar och organisationer med visst kommunalt engagemang enligt bilaga 1 och 2, se vidare
under beslutsunderlag.
Av bilaga 1 framgår att valen avser mandatperioden 2010 – 2014 och av
bilaga 2 framgår att valet avser år 2011.
Beslutsunderlag
Bilaga 1; val avseende mandatperioden.
Bilaga 2; val avseende år 2011.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förrätta val av ombud, ledamöter/suppleanter, revisorer, revisorsersättare i bolag, föreningar och organisationer med viss kommunalt engagemang enligt bilaga 1 och 2.
att denna paragraf justeras den 1 december 2010.

Expeditioner
Valda samt berörda föreningar och organisationer
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet/förtroendemannaregistret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Bilaga 1 till KS 2010-11-30 § 33

Valda av kommunstyrelsen för mandatperioden t o m 2014:
Lokala Arbetsmarknadsnämnden
Ledamöter
Jonny Gahnshag (S)
Krister Andersson (V)
Lilan Eriksson (M)

Personlig ersättare
Roger Jansson (S)
Linnea Risinger (MP)
Håkan Nohrén (KD)
Skolnämndens representant: XXX XXX

Begravningsombud enligt 10 kap begravningslagen
Christer Falk (S)
Auktoriserad revisor i föreningen Falu BS Bandy

Ortsombud för Länsstyrelsen
Bjursås
Yngve Westgren (C)
Enviken
Daniel Svedin (MP)
Svärdsjö
Susanne Lazar (S)
Kommunala pensionärsrådet
Lena Johnsson (S)
Mats Dahlström (C)

Ledamot
Ersättare

Kommunstyrelsens representanter i kommunala handikapprådet
Susanne Norberg (S)
ordf
Christin Haggren (M)
ledamot
Margareta Källgren (S)
ersättare
Tillväxtrådet
Jonny Gahnshag (S)
kommunstyrelsen
Krister Andersson (V) kommunstyrelsen
Mikael Rosén (M)
kommunstyrelsen
Högskolan Dalarna
näringslivsrepresentant
näringslivsrepresentant
näringslivsrepresentant
näringslivsrepresentant
Landstinget Dalarna
Miljörådet
Richard Holmqvist (MP)
Susanne Norberg (S)
Mikael Rosén (M)

ordf
vice ordf
ledamot

Folkhälsorådet
Susanne Norberg (S)
Jonny Gahnshag (S)
Mikael Rosén (M)

ordf
ledamot
ledamot

Nationellt Healthy Cities nätverk
Jonny Gahnshag (S)
ledamot
Mats Dahlström (C)
styrelsesuppleant
Ledamot, styrelseersättare, revisor samt revisorersättare i Stiftelsen Dalarnas
Idrottsmuseum Lugnet
Karl-Erik Pettersson (S)
ledamot
Håkan Nohrén (KD)
ersättare
Till protokollet antecknas att Öhrlings PriceWaterhouseCoopers lämnar uppgift om
auktoriserad revisor samt ersättare för denne i Stiftelsen Dalarnas Idrottsmuseum
Lugnet: XXXXt ochXXXX (Öhrlings kommer att kontaktas)

Faluns lokala brottsförebyggande råd
Claes Mankler (S)
ordförande
Christina Haggren (M)
vice ordförande
Kommunstyrelsens representanter till styrelsen Coompanion Kooperativ
Utveckling Dalarna
Erik Eriksson (MP)
kommunstyrelsens
representant i styrelsen i
första hand
Mats Dahlström (C)
kommunstyrelsens
representant i styrelsen i
andra hand

Representanter vid föreningsstämman för Coompanion Kooperativ Utveckling
Dalarna
Roger Jansson (S)
representant
Mats Dahlström (C) ersättare

Landsbygdsgrupp
Jonny Gahnshag (S)
Ordförande
Carin Gustafsson (S)
Ledamot
Rolf Gradén (V)
Ledamot
Helena Lindström (FAP)
Ledamot
Mats Dahlström (C)
Ledamot
Adjungerade till Landbygdsgruppen såsom representanter för
Kommunbygderådet: XXXX och XXXX

Kommunal ledamot i styrelsen för Näringslivet Falun Borlänge
Lars Hont (opol)

Ledamot till museiföreningen Gefle-Dala Jernvegs styrelse
Bengt Thored (opol)
adjungerad ledamot

Ledningsgrupp Partnerskap Bergslagsbanan
Arne Mellqvist (S)
Ledamot
Mikael Rosén (M)
ersättare
Falu kommuns representant i Statens Folkhälsoinstituts aktionsgrupp för
säkra och trygga kommuner
Susanne Norberg (S)
Världsarvsrådet i Falun
Jonny Gahnshag (S)
(opol)
(opol)

Falu Nyföretagarecentrum
Jonny Gahnshag (S)

Ledamot
Ledamot
Representant för
Högskolan Dalarna

Ledamot

Val av ledamot och ersättare i Dalabanans Intressenter
Jonny Gahnshag (S)
ledamot
Mikael Rosén (M)
ersättare

Ordförande och kommunala ledamöter i samverkansberedningen mellan
kommun och landstinget
allmänna utskottets ordförande
ledamot
för år 2011;
socialnämndens ordförande
ledamot
socialnämndens 2:e vice ordförande
ledamot
omvårdnadsnämndens ordförande
ledamot
omvårdnadsnämndens 2:e vice
ledamot
ordförande
skolnämndens ordförande
ledamot

Företrädare för Falu kommun i ledningsgruppen för projektet Kulturfyr
Företrädare i ledningsgruppen:
Jonny Gahnshag (S)
Staffan Nilsson (S)
Mikael Rosén (M)
Ersättare för ordinarie ledamot i ledningsgruppen:
Linnea Risninger (MP)
Britt-Marie Ahlenius-Romlin (C)

Nominering av:
Ledamot/suppleant i styrelsen för Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs
Utbildningsfond, enligt den turordning som överenskommits mellan
huvudmännen
Karl-Erik Pettersson (S)
Mikael Rosén (M)

Val av ordförande och representanter i Faluns Integrationsråd
Krister Andersson (V)
ordförande
Birgitta Pettersson Frank (S)
representant för majoriteten
Christina Haggren (M)
representant för oppositionen

Val av kontaktperson till Bergslagsnätverkets styrgrupp för Länsnätverk
mot rasism och främlingsfientlighet
Peter Gehlin
kontaktperson

Val av företrädare för Falu kommun i styrelsen för Föreningen Studenternas
hus Kåre
Arne Mellqvist (S)
Mikael Rosén (M)
Anna Hägglund (C)

ordinarie
ordinarie
ersättare

Bilaga till KS 2010-11-30, § 33
OMBUD, LEDAMÖTER, ERSÄTTARE/SUPPLEANTER, REVISORER, REVISORS-ERSÄTTARE
I BOLAG, FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER MED VISST KOMMUNALT ENGAGEMANG
Följande redovisning omfattar förtroendevalda som har blivit valda till uppdrag inom
bolag, föreningar och organisationer med visst kommunalt engagemang.
Nedan angivna val omfattar valperiod 2011 (om annat ej anges i anslutning till de
valda i förteckningen)
Val av ombud vid huvudmannamöte för Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs

Utbildningsfond
Lars Broman (MP)
Carl-Erik Nyström (C)

ombud
suppleant

Val av ombud vid Dala Airport AB: bolagsstämmor
Britt Källström (S)
ombud
Sten H Larsson (FAP)
ersättare
Val av ombud vid AB Dalaflyget: bolagsstämmor
Britt Källström (S)
ombud
Sten H Larsson (FAP)
ersättare

Val av ombud och representanter vid AB Dalatrafiks bolagsstämmor
Britt Källström (S)
ombud
Agneta Ängsås (M)
ersättare
Överläggningar i ägarrådet:
Jonny Gahnshag (S)
Mikael Rosén (M)

ersättare

Partirepresentanter:
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet De Gröna
Moderaterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Kristdemokraterna
Falupartiet

Ordinarie
Jonas Lennerthson
Sofie Waltersson
Staffan Mild
Christina Haggren
Carl-Erik Nyström
Per Johnsson
Ulrika Westin
Stefan Clarström

Ersättare
Anders Ax
Eva Ferdeen
Inger Olenius
Lilian Eriksson
Anna Hägglund
Anders Hedenmark
Håkan Nohrén
Anders Pettersson

Val av ledamöter i LAG-gruppen för Falun-Borlänge LEADERområde
Ledamöterna väljs på två år vid ordinarie årsstämma
Carin Gustafsson (S)
Ledamot
2009 - 2011
Helena Lindström (FAP)
Ledamot
2011 - 2012

Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Falu Jaktvårdskrets
Anders Ax (S)
ledamot
Carl-Erik Nyström (C)
ersättare

Val av ombud och ersättare Kommuninvest Ekonomisk Förening under
perioden från 2010 års ordinarie föreningsstämma till 2011 års ordinarie
föreningsstämma
Jonny Gahnshag (S)
ombud
Mikael Rosén (M)
ersättare
Val av ombud/representant Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening
under perioden från 2010 års ordinarie föreningsstämma till 2011 års ordinarie
föreningsstämma
Ingvar Sahlander (S)
ombud
Val av ombud i Falu Stadshus AB:s bolagsstämmor samt ledamot att företräda Falu kommuns aktier
Ombud
Ersättare
Karl-Erik Pettersson (S)
Renée Andersson (S)
Håkan Herbertsson (V)
Sören Lundh (V)
Erik Eriksson (MP)
Richard Holmqvist (MP)
Christina Haggren (M)
Lilian Eriksson (M)
Agneta Ängsås (C)
Anna Hägglund (C)
Leif Löfberg (FAP)
Maria Gehlin (FAP)
Börje Svensson (FP)
Bo Larsson (FP)
Håkan Nohrén (KD)
Mats Dahlberg (KD)
Karl-Erik Pettersson (S) och Christin Haggren (M) som ersättare utses att företräda
Falu kommuns aktier i Falu Stadshus AB:s bolagsstämmor under 2011.
Val av ombud i Marknadsbolaget Visit Falun Borlänge AB samt ledamot att
företräda Falu kommuns aktier
Ombud
Ersättare
Karl-Erik Pettersson (S)
Renée Andersson (S)
Patrik Andersson (V)
Linn Jansson (V)
Richard Holmqvist (MP)
Kent Karlsson (MP)
Christina Haggren (M)
Lilian Eriksson (M)
Britt-Marie Ahlenius-Romlin (C)
Gunilla T Barkar (C)
Torbjörn Aulin (FAP)
Leif Löfberg (FAP)
Per Jonsson (FP)
Ann Christine Wiborgh (FP)
Mats Dahlberg (KD)
Ulrika Westin (KD)
Karl-Erik Pettersson (S) och Christin Haggren (M) som ersättare utses att företräda Falu
kommuns aktier i bolagets bolagsstämmor 2011.

Kostråd/Kostforum
KSA’s presidium, två personer från varje presidium i skolnämnden, socialnämnden,
omvårdnadsnämnden och servicenämnden
Sammankallande: ordföranden i KSA

Val av ombud vid bolagsstämmor
Kommunstyrelsens ordförande utser representanter för att representera kommunens
aktier i börsbolag och förvaltade fonder samt
att därvid utöva tillkommande rösträtt vid bolagsstämmor 2011.

Val av en kommunal representant med en ersättare i bolagsstämma för

IUC Dalarna AB
Ragnar Kroona (S)
Mikael Rosén (M)

kommunal representant
ersättare

Val av ombud i Falun Digital Park AB:s bolagsstämmor
Eftersom bolaget är vilande väljer samtliga partier att vakantsätta sina platser som
ombud och ersättare
Val av ledamot att företräda Falu kommuns aktier Falu Digital Park AB:s
bolagsstämmor under 2011
Ragnar Kroona (S)
kommunal representant
Leif Löfberg (FAP)
ersättare
Val av lekmannarevisor i Stiftelsen Stora Kopparberget
Bengt Thored
(OPOL)
Val av ledamot och ersättare i Arkivcentrum i Dalarnas ekonomiska förening
ledamot
ersättare
Till protokollet antecknas att Jan-Olof Montelius nomineras som adjungerad ledamot
i styrelsen.
Val av företrädare för Falu kommun vid Falun Borlänge regionen AB:s
ordinarie bolagsstämma liksom vid varje ajournerad stämma utöva
kommunens rösträtt
Krister Andersson (V)
ledamot
Christina Haggren (M)
ersättare

Val av ombud vid Falu P AB: bolagsstämmor
Margareta Källgren (S)
ombud
Mikael Rosén (M)
ersättare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 34

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 34In

2010-11-30

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 82/10, KS 73/10, KS 74/10, KS 17/10, KS 11/09, KS 9/10

Ärendet
Aktuell information från Tillväxtrådet, Miljörådet, Folkhälsorådet, Beredningen för Falun Borlänge regionen, Falun Borlänge regionen AB, Region
Dalarna, Samverkansberedningen mellan Falu kommun och Landstinget
Dalarna och Intresseföreningen Dalabanan.
För fullständig information avseende Region Dalarnas protokoll hänvisas
till www.regiondalarna.se/protokoll.html.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags
förslag
att ta ovanstående informationer till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 35

Paragraf

T§ 35

Sammanträdesdatum

2010-11-30

Godkännande av avtal med Visit Falun Borlänge AB
Diarienummer KS /10

Ärendet
Visit Falun AB och Borlänge & Co AB har under året fusionerats till Visit
Falun Borlänge AB. Med anledning av fusionen sades gällande avtal upp
mellan Visit Falun AB och Falu kommun till den 31 december 2010. Anledningen till detta var att Falun och Borlänge kommuner skulle ha en större
frihet att förhandla fram ett nytt avtal mellan kommunerna och det, tillsammans med näringslivet, gemensamt ägda bolaget. Falu och Borlänge kommuners äganderätt i bolaget är i dagsläget 24,5 % vardera.
Efter förhandlingar mellan de båda kommunerna och Visit Falun Borlänge
AB har förslag till avtal förhandlats fram.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-11-24 med förslag till
avtal samt tilläggsavtal rörande Värlsarvsuppdraget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags
förslag
att godkänna avtal mellan Falu kommun, Borlänge kommun och Visit Falun Borlänge daterat den 24 november 2010 samt
att godkänna tilläggsavtal rörande Världsarvsuppdraget mellan Falu kommun och Visit Falun Borlänge AB, daterat den 24 november 2010.

Expeditioner
Borlänge kommun
Visit Falun Borlänge AB

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 36

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 36G

2010-11-30

Godkännande av ändrade regler om ersättning för
förlorad tjänstepensionsförmån till förtroendevalda
med sysselsättningsgrad understigande 40 % av
heltid.
Diarienummer KS 389/10

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) förslag av ändrade regler
om ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån till förtroendevalda med
sysselsättningsgrad understigande 40 % av heltid är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse
2010-11-16.
Yrkande
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta ändrade regler om ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån till
förtroendevalda med sysselsättningsgrad understigande 40 % av heltid
enligt tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2010.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att som en följd av att-sats 1 uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att
justera §§ 20 och 21 i de av kommunfullmäktige antagna bestämmelserna om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Falu kommun att gälla from den 1 januari 2011 med följande lydelser
”§ 20 Ersättning för förlorad pensionsförmån.
Ersättning för förlorad pensionsförmån till förtroendevalda med sysselsättningsgrad understigande 40% av heltid utbetalas årsvis med 4,5% på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. Kompensationen utbetalas i
mars påföljande år som kontant ersättning för tjänstepensionsförlust i
anställningen. Belopp understigande 100 kr/år utbetalas inte.”
”§ 21 Ersättning för förlorad semesterförmån
Vid ersättning för förlorad semesterförmån skall beloppet uppräknas med
4,5% som kontant ersättning för tjänstepension i anställning.”

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 37

Paragraf

T§ 37

Sammanträdesdatum

2010-11-30

Barnchecklistan
Diarienummer KS 28/10

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2002, 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 Jonny Gahnshags
förslag
att ta diskussionen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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