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Paragraf

T§ 147
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2011-08-30

§ 147 Anmälningsärenden
Ärendet
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning daterad 2011-08-19.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att ta ovanstående anmälningsärenden till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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FALU KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Anmälningsärenden
Nr

Ärende

1. Beslut från Länsstyrelsen Dalaranas län; Ansökan från Sveriges Television AB

Dnr
KS 319/11

att använda övervakningskamera vid Myntgatan 45 i Falun

2. Beslut från Länsstyrelsen Dalarna om förordnaden som vigselförrättare
för Roza Güclü Hedin
Beslut från Länsstyrelsens Dalarnas län om förordnande för Theresia
Holmstedt Jensen som vigselförrättare

KS 10/11

3. Beslut från Länsstyrelsen om tidpunkt för allmänna vattentjänster i
Gårdvik Finansiering av VA-utbyggnad i Gårdvik och Överbacka

KS 108/08

4. Beslut från Skolinspektionen; Ansökan från Hermods AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Falu
kommun 32-2011:602; Skolinspektionen avskriver ärendet från vidare
handläggning

KS 202/11

Beslut från skolinspektionen; Ansökan från Hermods AB om godkännande
KS 203/11
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borlänge kommun;
Skolinspektionen avskriver ärendet från vidare handläggning
5. Beslut från Skolinspektionen; Ansökan från Kunskapsakademin
ekonomisk förening om godkännande som huvudman för fristående
förskoleklass, fristående grundskola och fristående fritidshem i Falu
kommun 31-2011:1200; Skolinspektionen avslår ansökan

KS 200/11

6. Bolagsstämmoprotokoll för Kopparstaden AB 2011-05-13
Protokoll från KopparStaden AB, styrelsemöte 2011-05-18

KS 18/11

7. Protokoll från KopparStaden Förvaltning AB styrelsesammanträde
2011-04-11
Protokoll från KopparStaden Förvaltning AB ordinarie årsstämma
2011-05-13

KS 18/11

8. Protokoll från Falu Kraft AB årsstämma 2011-05-19
Protokoll från Falu Energi & Vatten AB styrelsesammanträde nr 5
2011-05-19
Protokoll från Falu Energi & Vatten AB styrelsesammanträde nr 6
2011-05-19
Delårsrapport 2011-04-30 bilaga till protokoll Falu Energi & Vatten AB
2011-05-19

KS 19/11

9. Protokoll från Falu Elnät AB årsstämma 2011-05-19
Protokoll från Falu Elnät AB styrelsesammanträde nr 4 2011-05-19
Protokoll från Falu Elnät AB styrelsesammanträde nr 5 2011-05-19
Delårsrapport 2011-04-20 bilaga till protokoll Falu Elnät AB 2011-05-19

KS 19/11

10. Protokoll från Falu Kraft AB årsstämma 2011-05-19
Protokoll från Falu Kraft AB styrelsesammanträde nr 2 2011-05-19
Protokoll från Falu Kraft AB styrelsesammanträde nr 3 2011-05-24

KS 19/11

11. Förslag till inriktningsdokument för perioden 2012-2015 inför ordinarie
kongress med Sveriges Kommuner och Landsting 8-10 november 2011

KS 417/11

12. Minnesanteckningar stadsbyggnadsberedningen 2011-05-10

129/11

13. Minnesanteckningar VA-gruppen 2011-05-10

98/11

14. Minnesanteckningar från Faluns lokala brottsförebyggande råd ( BRÅ)
201-05-27

KS 13/11

15. Uppsägning av nyttjanderättsavtal - Riksskidstadion, Lugnet (Falun
Lugnet 2:8) Beslut enligt 6 kap 36 § kommunallagen (1991.900)
16. Mail korrespondens i mål 893-11 angående laglighetsprövning av beslut
om antagande av planeringsunderlag för vindbruk i Falu Kommun

KS 481/07

17. Protokoll från Räddningstjänsten Dala Mitt 2011-05-05 och 2011-06-17

KS 16/11

18. Kondoleans från Falu Kommun till Röros kommun och svar på detsamma

KS 277/09

19. Kommunalrådens ansvarsområden och arbetsfördelning

KS 444/11

20. Avtal gällande domänen www.falunborlange.se

KS 446/11

21. Svar till president Grudziadza Robert Malinowski från Jonny Gahnshag
angående inbjudan

KS 277/09

22. Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation att anta Strategi för
eSamhället

KS 454/11

Falun 2011-08-22

Jonny Gahnshag
Kommunstyrelsens ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 148

2011-08-30

§ 148 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
2011-08-19.
Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbeslut avseende överlåtelse av fastighet samt servitutsupplåtelser 2011-08-16.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut i
ränteswapavtal, daterat 2011-05-16.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut
avseende personalärenden daterade 2011-05-23 och 2011-08-17.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut
avseende upphandlingsärenden daterade 2011-01-21 och 2011-09-09.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut
avseende fordonsbeställningar daterat 2011-05-31 och 2011-06-30.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut
avseende service- och reparationsavtal fordon daterat 2011-07-30.
Från kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) delegationsbeslut
avseende attesträtt daterat 2011-07-07.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende personalärenden daterat 2011-08-15.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende pensioner daterat 2011-08-12.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende personal-kontorschef daterat 2011-08-16 (2st).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt 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.

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2011-05-17
och 2011-06-21

2.

Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott 2011-05-18

3.

Protokoll från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2011-05-18

4.

Protokoll från kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2011-0418 och 2011-05-16

5.

Protokoll från Evenemangsrådet 2011-06-08

6.

Protokoll från Landsbygdsgruppen 2011-03-31

7.

Delegationsbeslut avseende ansökan från Gruvrisets fritidsgård om KS 165/11
bidrag ur Incitamentsfonden för resa till Strömstad

8.

Delegationsbeslut Avtal om marknadsföringsinsatser IBF Falun
2011

KS 149/04

9.

Delegationsbeslut förordnade av Roza Güclü Hedin som
borgerlig vigselförrättare för Roza Güclü Hedin

KS 10/11

10.

Delegationsbeslut nationaldagsfirande i Svärdsjö 2011

KS 393/11

11.

Delegationsbeslut Särskilda kostnader Krondikesdammen 2011

KS 333/11

12.

Delegationsbeslut uppsägning av nyttjanderättsavtal
Riksskidstadion Lugnet Svenska Skidförbundets nya
förbundskansli i Falun samt lokalisering av Dalarnas
Idrottsmuseum

KS 321/00

13.

Delegationsbeslut Ekonomiskt stöd för skötsel och underhåll av
gator och parkeringar vid Falu Gruva 2011

KS 5/11

14.

Delegationsbeslut avseende vidaredelegationer inom
stadsbyggnadskontoret-byggavdelningen

KS 377/11

15.

Attesträtt för kommundirektör 2011-07-01

KS 83/11

16.

Beslut enligt 6 kapitel 36 § Kommunallagen (1991:900) angående
yttrande till förvaltningsrätten om mål 1921-11; Överklagat
beslut avseende tilldelning av 100.000 kr till "Idol auditionfest"

KS 25/11

17.

Beslut enligt 6 kapitel 36 § Kommunallagen (1991:900) angående
yttrande till förvaltningsrätten om mål 911-11; Överklagat beslut
om bildande av VM-bolag

KS 90/11

18.

Delegationsbeslut - ansökan om medel från Råden för hållbar
utveckling beträffande medfinansiering av projekt
"Konsumentekonomi - en utbildningsdag för dig som möter
flyktingar/utlandsfödda"

KS 80/11

19.

Delegationsbeslut angående ansökan om medel från Råden för
hållbar utveckling beträffande medfinansiering av projekt
"Ekonomisk tillväxt genom gränslänken Kongsvinger-Torsby och
E16:s utveckling genom hela Skandinavien"

KS 112/11

20.

Delegationsbeslut svar på remiss från Trafikverket; Arbetsplan
för väg 80, gång- och cykelväg, delen Grycksbo –Bergsgården

KS 289/10

21.

Delegationsbeslut Bok om biografier över Världsarvets
betydande personligheter

KS 5/11

22.

Beslut enligt 6 kapitel 36 § Kommunallagen (1991:900) angående
yttrande till förvaltningsrätten om mål 893-11; Överklagat beslut
om antagande av planeringsunderlag för vindbruk i Falu kommun
– klagande Per Skye m. fl.

KS 481/07

23.

Beslut enligt 6 kapitel 36 § Kommunallagen (1991:900) angående
yttrande till förvaltningsrätten om mål 988-11; Överklagat beslut
om antagande av planeringsunderlag för vindbruk i Falu kommun
– klagande Göte Karlsson m. fl.

KS 481/07

24.

Fullmakt att företräda Falu kommun avseende överklagande om
utlämnande av allmän handling

25.

Delegationsbeslut Slutförande av uppdatering och renovering av
rastplatsskyltar

KS 5/11

26.

Delegationsbeslut Nationaldagsfirande 2011

KS 5/11

27.

Delegationsbeslut bidrag till Tjejruset, Föräldrar emellan och
Safe Community konferens enligt folkhälsorådets beslut 2011-0307

KS 80/11

28.

Delegationsbeslut enligt 6 kapitel 36 § Kommunallagen
(1991:900) angående ansökan till Region Dalarna för projektet
"Testarena Lugnet" samt ansvar för projektets genomförande och
firmateckning för projektets räkning

KS 428/11

29.

Delegationsbeslut angående ansökan om medel från Råden för
hållbar utveckling beträffande projekt "Business & Pleasure"

KS 112/11

30.

Delegationsbeslut angående ansökan om medel från Råden för
hållbar utveckling beträffande projekt "Falu Gemenskapsboende"

KS 80/11

31.

Protokoll från Tillväxtrådets möte 2011-06-20

KS 112/11

32.

Delegationsbeslut enligt 6 kapitel 36 § Kommunallagen
(1991:900); Medgivande till användande av filmen
Kopparbergets folk

Falun 2011-08-19

Eva Dahlander
Kanslichef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 149
Den

Sammanträdesdatum

2011-08-30

§ 149 Svar på motion från Ove Raskopp (SD);
Den ökade kriminaliteten i vårt samhälle
Diarienummer KS 226/11

Ärendet
Kommunfullmäktigeledamoten Ove Raskopp begär i en motion angående
den ökande kriminaliteten i vårt samhälle att kommunfullmäktige;
- utan dröjsmål tillsätter en kommission som ska ha som uppgift att opartiskt inventera den totala kriminaliteten i kommunen och sammanställa den
på ett sådant sätt att relevanta åtgärder kan vidtas,
- återupptar kontakten med Polismyndigheten Dalarna och preciserar sina
krav på vad deras uppgifter i samhället ska bestå av och förtydligar överenskommelsen (daterad 2010-12-27) på ett sådant sätt att innevånarna i Falu
kommun får en tydligare och med förtrolig inställning till den myndighet
som är satt att upprätta lag och ordning,
- ser till att en attitydförändring sker där ungdomsbrottslighet ska förebyggas och att en förnuftig, trygg och innehållsrik uppväxt ska garanteras alla
barn och där konkreta åtgärder ska vidtas vid varje misstanke om missförhållanden eller vanvård,
- att informera allmänheten om att vi nu står inför en ny ordning där allmänhetens trygghet och säkerhet ska prioriteras.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) anser att efterfrågade åtgärder
redan är vidtagna sedan flera år, samt att det aktivt och kontinuerligt arbetas
med olika åtgärder ur ett samverkansperspektiv av olika samhällsaktörer där
även politiken är involverad och föreslår därför kommunfullmäktige avslå
motionen.
Beslutsunderlag
Motion från Ove Raskopp 2011-03-04.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-06-09.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens
(stadskansliets) svar den 9 juni 2011.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 150S

2011-08-30

§ 150 Svar på medborgarförslag om upprättande av minnesskrift om stads- och kommunfullmäktiges verksamhet i
Falun inför 150-års jubiléet 2012
Diarienummer KS 676/10

Ärendet/Tidigare behandling
I ett medborgarförslag föreslås det att en minnesskrift om stads- och kommunfullmäktiges verksamhet i Falun ska sammanställas till en skrift som
ska tryckas i bokform. Detta med anledning att det, år 2012, är 150 år sedan
magistraten ersattes med stadsfullmäktigeinstitutionen. Det första stadsfullmäktigesammanträdet hölls i december 1862.
Medborgarförslagsställaren anser att det vore värdefullt för faluborna – nuvarande och framtida – att ställa samman intressanta och betydelsefulla beslut med tillhörande bakgrund till varför besluten tagits.
Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 31 maj 2011 och föreslår att medborgarförslaget avslås.
Kultur- och ungdomsnämnden behandlar därefter ärendet den 15 juni 2011
och föreslår att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsen tar nu ställning till förslaget igen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2011-11-18.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-03-14.
Protokoll från allmänna utskottet 2011-05-18, § 59.
Protokoll från kommunstyrelsen 2011-05-31, § 111.
Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2011-06-15, § 58/ tjänsteskrivelse 2011-06-13.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Avslå medborgarförslaget.
Sten H Larsson: Bifall till medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordförande ställer propositionen på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt eget förslag.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 150S

Sammanträdesdatum

2011-08-30

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget om att upprätta en minnesskrift om stads- och
kommunfullmäktiges verksamhet i Falun inför 150-års jubileet 2012.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

8 (32)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 151G

2011-08-30

§ 151 Godkännande av årsredovisning för år 2010, revisionsberättelse för Räddningstjänsten Dala Mitt och fråga om
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för 2010
Diarienummer KS 16/11

Ärendet
Revisorerna för Räddningstjänsten Dala Mitt har genomfört revision av
verksamheten för år 2010. Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen
beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning godkänns.
Tidigare behandling
Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt beslutade den 5 maj
2011 att godkänna Q-red 2010 samt att ta informationen om revisionens
granskning av Q-red 2010, årsbokslut och verksamhetsberättelse till handlingarna.
Beslutsunderlag
Årsredovisning och revisionsberättelse för Räddningstjänsten Dala Mitt för
år 2010.
Räddningstjänsten Dala Mitts förbundsdirektions beslut 2011-05-05, § 23.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Enligt beslutsrutan.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet,
att förbundets årsredovisning godkänns samt
att notera revisionsberättelsen till protokollet.
Protokollsanteckning
Mats Dahlström och Ingrid Näsman anmäler jäv och deltar inte i överläggning och beslut om ansvarsfrihet för direktionen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 152

2011-08-30

§ 152 Beslut om överföring av ansvar enligt lag om brandfarliga och explosiva varor
Diarienummer KS 424/11

Ärendet
Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) föreslår kommunstyrelsen att RDM
ansvarar för all hantering rörande Lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor från och med den 1 januari 2012.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) finner det lämpligt
att kommunfullmäktige antar RDMs förslag och lämnar förslag till beslut
enligt beslutsrutan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2011-08-22.
Protokoll från byggnadsnämnden 2011-06-23, § 112.
Räddningstjänsten Dala Mitts förslag till beslut daterat 2011-06-30.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Avsnitt 3.3 avseende brandfarliga och explosiva varor i byggnadsnämndens reglemente upphör att gälla.
2. Förbundsordningen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala
Mitt avs. 2 st. 3 avseende brandfarliga och explosiva varor justeras till
lydelse:
Det ankommer vidare på förbundet att svara för de uppgifter enligt lagen
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor som åvilar var och en
av kommunerna i förbundet. Det ankommer därvid på förbundet att
bland annat:
- Meddela tillstånd till hantering och överföring av explosiva varor.
- Återkalla tillstånd i förekommande fall.
- Utöva tillsyn över efterlevnaden av givna tillstånd.
- Meddela förelägganden och förbud i förekommande fall.
- Fatta beslut om avgifter för tillståndsprövning, tillsyn, provtagning
m.m.

Justerandes signaturer
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3. Byggnadsnämndens i Falu kommuns aktuella arkiv avseende ärenden
enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor överlämnas
till kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt vid sådan tid då
beslut enligt p. 1 & 2 träder ikraft.
4. Ovanstående beslut träder ikraft den 1 januari 2012.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 153 Godkännande av Förtydligat regressavtal m.m. avseende Kommuninvest ekonomisk förening
Diarienummer KS 312/11

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 19 maj 1994 att tillsammans med övriga
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening teckna en solidarisk borgen för Kommuninvest i Sverige AB:s förpliktelser samt att ingå ett regressavtal där respektive borgensmans interna ansvar för borgensåtagandet regleras.
Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7
april 2011 beslutat att medlemmarna ska ingå dels ett förnyat regressavtal,
vilket reglerar det inbördes ansvaret mellan medlemmarna om Kommuninvests fordringsägare skulle framställa anspråk gentemot någon medlem, dels
ett nytt ”garantiavtal” som avser medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar i olika derivat – ett slags försäkringsinstrument.
Samtliga medlemmar måste ingå de nya avtalen vilka utgör en förutsättning
för medlemskap i Kommuninvest och likaså en förutsättning för att låna
pengar från Kommuninvest.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Kommuninvest diarieförd 2011-04-13.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-0525.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal,
att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt ”Avtal”, daterat med början den 7 maj 1993,

Justerandes signaturer
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att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende
derivat samt
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen i förening att underteckna ovan angivna avtal för kommunens räkning.

Justerandes signaturer
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§ 154 Godkännande av Boendeplan för äldre 2011-2030
Diarienummer KS 207/11

Ärendet
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har omvårdnadsförvaltningen
tagit fram boendeplan för det framtida behovet för olika boendeformer för
äldre. Arbetet har skett i samverkan med kommunstyrelseförvaltningen
(kommunfastigheter) och Kopparstaden AB.
Planen redogör för vision och mål för de delar som berör boendet för äldre
och en nulägesbeskrivning av boenden inom Falu kommun och behovet av
olika boendeformer för äldre i framtiden.
Planen godkändes av omvårdnadsnämnden den 27 april och föredrogs i
kommunstyrelsens fastighetsutskott den 20 april 2011.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 201108-17.
Boendeplanen finns att tillgå i kommunstyrelseförvaltningens e-diarium på
webben.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa boendeplan för äldre 2011-2030 daterad 2011-04-18,
att i budget för respektive verksamhetsår avsätta medel för genomförande
av åtgärder enligt beslutad plan,
att omvårdnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) genomför åtgärder enligt planen utifrån ekonomiska förutsättningar samt
att årlig uppföljning och revidering av dokumentet sker i samband med
budgetarbetet.

Justerandes signaturer
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§ 155 Anslag ur Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond
Diarienummer KS 321/11

Ärendet
Till Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond har under år 2011 inkommit fyra
ansökningar om anslag. Stiftelsens resultat visar att det för räkenskapsåret
2010 finns disponibla medel att utdela till ett belopp av 23 181 kronor.
Styrelsen beslutade vid sammanträde den 15 augusti 2011 att överlämna
ansökningarna till kommunfullmäktige med förslag att bevilja de fyra sökanden anslag på sammanlagt 23 000 kronor enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-0815/ansökningar.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja anslag till fyra sökanden enligt nedan:
RIA Hela Människan
Falu Vävstuga
SMU i Falun
Hökvikens Koloniförening

Justerandes signaturer

10 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
3 000 kr

Utdragsbestyrkande:
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§ 156 Anläggning av parkeringsplatser på Myran - garanti för
byggnationskostnader
Diarienummer KS 397/09

Ärendet
Falu kommun, genom Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB,
(FHL KB) har tecknat ett föravtal om byggande av nytt högskolebibliotek.
Projektering pågår men projektets tidplan har blivit fördröjd till följd av bl.a.
projektets komplexitet. Med syfte att inte få ytterligare en fördröjning med
9-12 månader av projektet, och att verkställa kommunens åtagande i genomförandeavtal av detaljplan för Lugnet, så föreslås Falu kommun besluta om
igångsättningstillstånd för markentreprenad på Myran och att garantera finansiering av 70 parkeringsplatser på högskolefastigheten.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är enligt beslutsrutan.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2011 att anta detaljplan för Högskolan Dalarna mm på Lugnet. Vid samma sammanträde beslutades att godkänna upphandling av nytt Högskolebibliotek.
Kommunstyrelsen beslutade den 31 maj 2011 att godkänna servitut och fastighetsregleringar samt att Falu kommun ikläder sig betalningsansvaret för
parkeringsplatser till ett belopp om högst 1,5 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-08-25.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Under tiden fram till dess att hyresavtal tecknats med Högskolan Dalarna, garanteras finansieringen av deras andel av investering, uppgående
till ca 3,5 mnkr.
2. För det fall biblioteksprojektet avbryts, hyrs de aktuella 70 parkeringsplatserna på Lugnet 2:7 baserat på Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB:s självkostnad.
3. Falu Kommun utökar sitt betalningsansvar för parkeringarna till ett belopp om högst 2,3 mnkr jämfört med tidigare beslutade 1,5 mnkr.

Justerandes signaturer
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4. Finansiering sker inom investeringsramen för 2012 års budget.
5. Paragrafen justeras omedelbart.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 157 Inriktningsbeslut om övertagande av Krondikesdammen
m.m.
Diarienummer KS 333/11

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen för upp fråga om att eventuellt överta ägandet av Krondikesdammen m.m. från stiftelsen Falu Gruva. Diskussioner har
förts mellan företrädare för Falu kommun och stiftelsen.
Säkerhetssamordnare Jan-Åke Holmdahl redogör för ärendet. Markchef
Karin Eliasson och kollektivplanerare Mats Olofsson svarar på frågor.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag och Krister Johansson: Falu kommun ska ta ett
inriktningsbeslut där angivna punkter ska vara uppfyllda. (Redovisas i beslutsrutan nedan)
Lilian Eriksson, Sten H Larsson och Mats Dahlström: Återremiss av ärendet
för att komplettera beslutsunderlaget.
Ordförande Jonny Gahnshag: Avslag på Lilian Erikssons med fleras återremissyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena i ordning enligt nedan vilket
kommunstyrelsen godkänner.
Först ställs proposition på återremissyrkandet mot att ärendet ska avgöras
idag och ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet
idag.
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag.
Nej-röst för återremiss.
Omröstningsresultat: 8 ja-röster och 7 nej-röster.
Ja: Jonny Gahnshag (S), Susanne Norberg (S), Krister Johansson (S), Britt
Källström (S), Arne Mellqvist (S), Richard Holmqvist (MP), Linnea Risinger (MP) och Kicki Stoor (V).
Nej: Catharina Hjortzberg-Nordlund (M), Christina Haggren (M), Lilian
Eriksson (M), Håkan Hammar (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson
(FAP) och Ingrid Näsman (KD).
Därefter ställer ordföranden proposition på eget med fleras yrkande om bifall till ett inriktningsbeslut i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes signaturer
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ta ett inriktningsbeslut som innebär att Falu kommun har inställningen
att medverka och ta ansvar till en lösning av Krondikesdammen. Inriktningen är ett övertagande, där följande punkter ska vara uppfyllda:
·

Övertagande sker utan ersättning till stiftelsen,

·

Kommunen övertar rättigheter (vattenförsäljning) mm som är kopplade
till Krondiksdammen,

·

"Vägen" på Krondikesdammens krön öppnas för gång-, cykel- och personbilstrafik (max 3,5 ton) samt återgår till normal vägbelysningsstandard,

·

Tung trafik inklusive busstrafik är fortsatt avstängd och förbjuden,

·

Inspektion av Krondikesdammen ska ske regelbundet,

·

Någon ny detaljplan för Krondikesområdet upprättas inte i nuläget.
(Frågan skall dock beaktas vid upprättande av ny översiktsplan för Falu
kommun),

·

Samråd/information om beslutet skall ske med RäddningstjänstenDala
Mitt,

·

Något återupptagande av kollektivtrafik med buss, enligt tidigare kollektivtrafiklösning, kommer inte att ske,

·

Övertagandet ska vara tydligt geografiskt avgränsat där inget ansvar tas
uppströms Vällan,

·

Avtal ska tecknas som i detalj reglerar övertagandet och framtida ansvarsfrågor.

att uppdra till kommundirektören att slutföra förhandlingarna med stiftelsen Falu Gruva gällande övertagande av Krondikesdammen m.m.
Ärendet ska återredovisas för ställningstagande.
Reservation
Catharina Hjortzberg-Nordlund (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan Hammar (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP)
och Ingrid Näsman (KD) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Mikael Rosén anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Expeditioner
Kommundirektören
Justerandes signaturer
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§ 158 Godkännande av projektplan för kommuntäckande
översiktsplan för Falu och Borlänge kommuner
Diarienummer KS 34/98

Beslut
1. Upprättad projektplan för arbetet med en kommuntäckande översiktsplan för Falu och Borlänge kommun godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet utses att ingå i
den med Borlänge kommun gemensamma politiska styrgruppen.
3. Arbetet ska ske i fortlöpande dialog med invånarna där nya arbetssätt och kommunikationsverktyg ska uppmuntras.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Falu kommun beslutade den 19 mars 1998, att den
kommuntäckande översiktsplanen inte hade tillfredställande aktualitet och
gav uppdrag till kommunstyrelsen, som i sin tur uppdrog till stadsbyggnadskontoret, att revidera den kommuntäckande översiktsplanen. Kommunstyrelsen har därefter vid flera tillfällen beslutat om hur uppdraget skulle
genomföras. Under vintern våren 2004-2005 genomfördes ett formellt samråd av Faluns kommuntäckande översiktsplan under namnet ”Hållbarhetsplan för Falu kommun”. Därefter har arbetet i stort sett vilat men olika tematiska insatser har genomförts eller pågår.
Kommunfullmäktige i Borlänge beslutade 1998 att förklara delar av innehållet i översiktplanen från 1990 (ÖP-90) som inaktuellt. Sedan dess har
framförallt arbete lagts på Ösjön-Runnområdet och andra fördjupningar och
planeringsunderlag. Näringslivs- och planutskottet har gett Samhällsbyggnadssektorn, plan- och markkontoret i uppdrag att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan.
Under det senaste året har det diskuterats ett samarbete med Borlänge kommun för att skapa en gemensam plattform för arbetet med revideringen av
den kommunomfattande översiktsplanen och stärka det regionala samarbetet. Därmed tas tråden upp från det gemensamma översiktsplanearbetet från
1997.
På uppdrag av kommunalråden och oppositionsråden i Falun och Borlänge
har ett förslag på projektplan för en gemensam kommuntäckande översiktsplaneprocess för Falun och Borlänge kommunen tagits fram.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2011-06-07.
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Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-06-21, § 94.
Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)
Borlänge kommun
Kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag
Oppositionsråd Mikael Rosén
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§ 159 Förvärv av fastigheterna Falun 8:1 och del av Främsbacka 2:26 (Myranområdet) - avsiktsförklaring
Diarienummer KS 177/01

Beslut
Optionsavtal/avsiktsförklaring mellan Falu kommun och Fortifikationsverket avseende kommunens förvärv av fastigheterna Falun 8:1 och del av
Främsbacka 2:26 (Myran) godkänns.
Sammanfattning
Dalregementet lades ner år 2000. Redan då anmälde kommunen till Fortifikationsverket sitt intresse av att förvärva den del av Falu skjutfält som Försvarsmakten då lämnade, det s.k. Myranområdet. Sedan dess har kommunen
tillsammans med Fortifikationsverket och försvaret arbetat med att lösa alla
de problem som funnits för överlämnandet till civil verksamhet.
Då alla frågor nu tycks kunna få sin lösning har kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med Fortifikationsverket upprättat ett förslag till Avtal/Avsiktsförklaring. Detta kommer senare att följas av ett köpeavtal. Köpeskillingen är preliminärt satt till 4 000 000 kronor. Området omfattar ca
94 hektar.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2011-06-07.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-06-21, § 92.
Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)
Fortifikationsverket
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§ 160 Option till del av fastigheten Främby 1:24, Främbyvägen/Källviksvägen i Falun
Diarienummer KS 888/06

Ärendet/Tidigare behandling
Falu Vildvattenpark AB har haft en option på att förvärva mark för en vildvattenpark. Det första optionsavtalet tecknades 2009-09-01 och avsåg ett år.
Bolaget ansökte därefter om en förlängning av optionen och medgavs sex
månaders förlängning.
Enligt det senaste optionsavtalet ska exploatören senast 2011-04-30 lämna
in ett förslag till exploatering av området, inklusive tidplan, ekonomiska
förutsättningar och kalkyler m.m. Om så inte sker upphör avtalet att gälla
utan föregående uppsägning. Bolaget har nu ansökt om ytterligare ett års
förlängning av optionen.
Stadsbyggnadsberedningen behandlade 2009-02-10 en framställning om
option. Stadsbyggnadsberedningen konstaterade att de inte finns något hinder mot att använda det aktuella läget vid Scaniavallen för anläggningen,
men att finansieringen måste vara klarlagd och godtagen innan kommunen
ska gå vidare med planeringsinsatser och markfrågor.
Kommunstyrelsens beslutade 2009-09-01att godkänna ett optionsavtal och
beslutade om en sex månaders förlängning 2010-10-26.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) tillstyrker nu en
förlängning av optionen med sex månader till 2012-02-29.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2011-08-15.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
1. Optionsavtal för del av fastigheten Främby 1:24 med Falu Vildvattenpark AB godkänns.
2. Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) ges i uppdrag att
upprätta förslag till detaljplan för del av Främby 1:24, under förutsättning av att exploatören lämnat in ett enligt kommunens bedömning tillfredsställande förslag till exploatering.
3. Planarbetet ska bekostas av Falu Kommun.
4. Uppdraget ska ha hög prioritet.

Justerandes signaturer
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5. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att bedöma enligt § 4 optionsavtalet om kommunen finner exploatörens förslag enligt § 2 vara
en tillfredsställande exploatering, innebärande att förslag till detaljplan
upprättas.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)
Falu Vildvattenpark

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

24 (32)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 161
2010-

Sammanträdesdatum

2011-08-30

§ 161 Svar på; Rapport över granskning av bokslut per
2010-12-31
Diarienummer KS 6/10

Ärendet
Kommunrevisionen har granskat bokslutet för år 2010 och önskar synpunkter på rapporten.
Ekonomikontoret instämmer i revisionens synpunkter att årsredovisningen
följer lag och god sed och ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning, med förtydligande i vissa delar och föreslår att svaret ska utgöra kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.
Beslutsunderlag
Kommunrevisionens rapport 2011-04-26.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-0815.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) svar 2011-08-15 ska
utgöra kommunstyrelsens synpunkter på revisionsrapporten.

Expeditioner
Kommunrevisionen

Justerandes signaturer
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§ 162 Svar på; Remiss från finansdepartementet angående
betänkandet Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den
kommunala utjämningen (SOU 2011:39)
Diarienummer KS 380/11

Ärendet
Utjämningssystemet har som huvudsyfte att skapa likvärdig ekonomiska
förutsättningar för alla kommuner och landsting att kunna tillhandahålla sina
invånare service oberoende av skattekraft och påverkbara strukturella kostnader. Systemet indelas i inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag och regleringsbidrag.
Utjämningskommittén 08 har haft i uppdrag att utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning samt vid behov föreslå förändringar. Förändringarna föreslås införas från 2013 bortsett från det förslag om en
höjd garantinivå för landstingen som kommittén i en särskild skrivelse till
Finansdepartementet (december 2010) föreslagit ska införas 2012 i anledning av den nya kollektivtrafiklagen.
De största förändringarna av kommitténs förslag sker i kostnadsutjämningen
respektive strukturbidragen. Beträffande kostnadsutjämningen sker de största förändringarna till följd av att delmodellen för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg förändras. Den största negativa förändringen för en enskild kommun uppgår till cirka 1 700 kronor per invånare medan den största
positiva förändringen uppgår till cirka 2 500 kronor per invånare.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) ser positivt på att översyn
skett så att anpassning av utjämningssystemet sker till dagens förutsättningar och till de förändringar som sker i vårt samhälle och föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom utjämningskommitténs förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-0817.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att ställa sig bakom utjämningskommitténs förslag till förändringar i systemet för den kommunalekonomiska utjämningen.

Expeditioner
Finansdepartementet
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 163S

Sammanträdesdatum

2011-08-30

§ 163 Svar till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning
av beslut om antagande av planeringsunderlag för vindbruk i Falu Kommun
Diarienummer KS 481/07

Ärendet
Beslut av kommunfullmäktige 2011-02-10 att anta planeringsunderlag för
vindbruk i Falu kommun har överklagats genom laglighetsprövning enligt
kommunallagen.
Kommunen har med anledning därav tidigare mottagit underrättelser, daterade 2011-03-07, 2011-03-18, 2011-05-06 och 2011-06-17 från förvaltningsrätten och givits tillfälle att yttra sig i ärendet.
Kommunen har genom en ny underrättelse från förvaltningsrätten, daterad
2011-06-28, givits tillfälle till ytterligare skriftväxling i målet för att bemöta
klagandes svar på kommunens tidigare yttrande.
I kommunstyrelsens uppdrag ingår att avge yttranden av aktuellt slag.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar
att yttrande, 2011-08-17, utgör kommunens svar avseende föreläggande från
förvaltningsrätten i mål nr 893-11 samt att kommunstyrelsens ordförande får
i uppdrag att verkställa kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
Laglighetsprövning mål 893-11.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-08-17.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
1. Yttrande 2011-08-17, utgör kommunens svar avseende föreläggande
från förvaltningsrätten i mål nr 893-11.
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att verkställa beslut enligt
ovan.

Expeditioner
Förvaltningsrätten i Falun

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 164A

Sammanträdesdatum

2011-08-30

§ 164 Avsägelse och val av ordförande i Falu kommuns lokala
brottsförebyggande råd, BRÅ
Diarienummer KS 2/11

Ärendet
Claes Mankler (S) avsäger sig uppdraget som ordförande i Falu kommuns
lokala brottsförebyggande råd, BRÅ och val av ny ordförande ska göras.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Claes Mankler 2011-06-20.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att entlediga Claes Mankler (S) från uppdraget som ordförande i Falu
kommuns lokala brottsförebyggande råd, BRÅ, samt
att utse Susanne Norberg (S) som ny ordförande i Falu kommuns lokala
brottsförebyggande råd, BRÅ.

Expeditioner
Claes Mankler
Susanne Norberg

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 165

Sammanträdesdatum

2011-08-30

§ 165 Val av ledamot i Världsarvsrådet i Falun
Diarienummer KS 2/11

Ärendet
Val av ny ledamot i Världsarvsrådet i Falun efter kommundirektör Torkel
Birgersson som slutar sin anställning i Falu kommun.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att utse kulturchef Pelle Ahnlund som ledamot och Mikael Rosén (M) som
ersättare i Världsarvsrådet i Falun.

Expeditioner
Världsarvsrådet i Falun
Kulturchef Pelle Ahnlund
Mikael Rosén

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 166

Sammanträdesdatum

2011-08-30

§ 166 Kompletterande val; Representant för Kommunbygderådet i Landsbyggdsgruppen
Diarienummer KS 2/11

Ärendet
Kommunstyrelsen förrättade val den 30 november 2010 av ombud, ledamöter, ersättare/suppleanter, revisorer, revisorsersättare i bolag, föreningar och
organisationer med visst kommunalt engagemang. Till Landsbygdsgruppen
ska adjungeras två representanter från Kommunbygderådet. Thomas Björklund är utsedd som representant och valet kompletteras nu med Siv Eliasson.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att adjungera Siv Eliasson som Kommunbygderådets representant i Landsbygdsgruppen.

Expeditioner
Siv Eliasson
Kommunbygderådet
Landsbygdsgruppen
Förtroendemannaregistret

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 167I

2011-08-30

§ 167 Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet, Miljörådet, Beredningen för Falun Borlänge regionen, Falun
Borlänge regionen AB, Region Dalarna, Samverkansberedningen mellan Falu kommun och Landstinget Dalarna, VM-bolaget och Lugnets Utvecklingsbolag AB
Diarienummer KS 28/11

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, VM-bolaget och Lugnets Utvecklingsbolag AB.
För fullständig information avseende Region Dalarnas protokoll hänvisas
till www.regiondalarna.se/protokoll.html.
Beslutsunderlag
Inkomna protokoll som distribuerats elektroniskt;
Tillväxtrådet 2011-05-02 och 2011-06-20.
Miljörådet 2011-06-14.
Region Dalarna 2011-06-15.
LUFAB 2011-06-23.
Falun Borlänge regionen AB 2011-05-25.
Samverkansberedningen mellan Falu kommun och Landstinget Dalarna
2011-06-15.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att ta ovanstående informationer till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 168I

Sammanträdesdatum

2011-08-30

§ 168 Information med anledning av rådande konjunkturförändrings påverkan på Falu kommuns ekonomi
Diarienummer KS 1/11

Ärendet
Med anledning av rådande konjunkturförändring informerar ekonomichef
Kjell Nyström om dess påverkan på Falu kommuns ekonomi.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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