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Anmälningsärenden

Ärendet
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning daterad 2011-03-18.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att ta ovanstående anmälningsärenden till protokollet.

Justerandes signaturer
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FALU KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Anmälningsärenden
Nr

Ärende

Dnr

1. Beslut från Skolinspektionen - ändring av beslut från 21 januari 2010 Ansökan från YA Fri AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Falu kommun dnr 32-2010:1776

KS 313/10

2. Brev till Svenska Tennisförbundet om regionalt utvecklingscenter för
tennis i Falun

KS 199/11

3. Minnesanteckningar stadsbyggnadsberedning 2011-02-08

KS 129/11

4. Protokoll från Falu Elnät AB 2011-02-11, nr 1
Protokoll från Falu Energi & Vatten AB 2011-02-11, nr 1

KS 19/11

5. Protokoll från KopparStaden Förvaltnings AB 2011-02-04

KS 18/11

6. Rödgrönt styrdokument för Falu Kommun

KS 201/11

7. Protokoll för Räddningstjänsten Dala Mitt 2011-03-03

KS 16/11

Falun 2011-03-18

Jonny Gahnshag
Kommunstyrelsens ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 40

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 40

2011-03-29

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
2011-03-18.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut
avseende upphandlingsbeslut, daterade 2010-11-22, 2010-11-19, 2010-1210.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut
efter begäran om överprövning avseende upphandlingsbeslut, daterat 201101-04.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende personalärenden daterade 2011-02-16 och 2011-03-15.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende personalärenden, daterade 2011-02-08, 2011-03-14 (2 st) och
2011-03-15.
Från kommunstyrelseförvaltningen (kommunservice) delegationsbeslut avseende fordonsbeställningar daterat 2011-02-28.
Från kommunstyrelseförvaltningen (kommunservice) delegationsbeslut avseende avtal daterade 2011-02-28 (3 st).
Från kommunstyrelseförvaltningen (kommunservice) delegationsbeslut avseende personalärenden daterat 2011-02-28.
Från kommunstyrelseförvaltningen (kommunservice) delegationsbeslut avseende attester daterat 2011-02-28.
Från kommunstyrelseförvaltningen (kommunservice) delegationsbeslut avseende personalärenden daterade 2011-02-28.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att ta föreliggande delegationsbeslut till protokollet.

Justerandes signaturer
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FALU KOMMUN
BESLUTSORGAN OCH KOMMUNDIREKTÖREN

Delegationsärenden för rubricerat
Nr

Ärende

Dnr

1.

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2011-02-15

2.

Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott 2011-02-16

3.

Protokoll från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2011-02-16

4.

Protokoll från kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 201101-17 och 2011-02-14

5.

Delegationsbeslut Ansökan från Hermods AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borlänge
kommun

KS 203/11

6.

Delegationsbeslut Ansökan från Karin Ånöstam om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Bollnäs
kommun

KS 183/11

7.

Delegationsbeslut Ansökan från Rytmus AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borlänge
kommun

KS 184/11

8.

Delegationsbeslut Ansökan från Industritekniska Gymnasiet
Bergslagen AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Ludvika kommun

KS 216/11

9.

Delegationsbeslut Ansökan från Baggium Utbildning AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Sandvikens kommun

KS 190/11

10.

Delegationsbeslut Särskilt marknadsföringsbidrag till
Världsarvsrådet

KS 5/11

11.

Falu kommuns svar 2011-03-03 till hyresnämnden i Västerås
angående Kopparstadens tvångsförvaltningsuppdrag av
Vidåsbostäder AB:s fastigheter i Sågmyra

KS 179/11

12.

Delegatinsbeslut Fullmakt för jurist att företräda Falu Kommun i
mål nr 21-235416-10

KS 192/11

13.

Protokoll Kommunala Handikapprådet 2011-02-03

KS 106/11

14.

Beslut enligt 6 kap 36 § Kommunallagen(1991:900) angående
utlämnande av aktier till Bjusås Skicenter

15.

Beslut enligt 6 kap 36 § Kommunallagen(1991:900) angående
beslut om tecknande av borgen för Falu Energi och Vatten AB

Falun 2011-03-18

Eva Dahlander
Kanslichef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 41

Paragraf

T§ 41

Sammanträdesdatum

2011-03-29

Falu kommuns årsredovisning, bokslut, verksamhetsberättelser m. m.
Diarienummer KS 6/11

Ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag och ekonomichef Kjell Nyström lämnar Falu kommuns årsredovisning för 2010, med förslag till beslut
enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2010.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Enligt beslutsrutan nedan.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen för 2010 med däri gjorda dispositioner och
reservering för vissa pensionskostnader,
att över- och underskott mot budget ska behandlas i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda regler för ekonomistyrning samt
att resultatet 41,6 miljoner kronor ska behandlas i enlighet med vad som
beskrivs på sidan 23 i årsredovisningen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

T§ 42

2011-03-29

Utvecklingen i Falun 2010
Diarienummer KS 81/11

Ärendet
Det är sjätte året som en samlad uppföljning görs av hur utvecklingen i Falun har varit i förhållande till de tre styrdokumenten för en hållbar utveckling; tillväxtprogrammet, miljöprogrammet och folkhälsoprogrammet. ”Utvecklingen i Falun 2010” redovisar den geografiska kommunens utveckling
och ska vara ett komplement till Årsredovisningen.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att godkänna rapporten Utvecklingen i Falun 2010.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-17.
Rapporten ”Utvecklingen i Falun 2010”.
Yrkanden
Christina Haggren med instämmande av ordförande Jonny Gahnshag: Bifall
till förvaltningens förslag och att rapporten ska kompletteras med redovisning av företagsklimatet och nyföretagande i Falu kommun till kommunfullmäktiges sammanträde den 12 maj 2011.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna rapporten Utvecklingen i Falun 2010.
Kommunstyrelsen beslutar vidare för egen del
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att komplettera rapporten med
redovisning av företagsklimatet och nyföretagande i Falu kommun till
kommunfullmäktiges sammanträde den 12 maj 2011.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesdatum

T§ 43

2011-03-29

Antagande av; Plan- och bygglovtaxa 2011 inkl kart- och
mättaxa
Diarienummer KS 234/11

Ärendet
En ny Plan- och bygglag (2010:900) kommer att träda i kraft under våren
2011. Med anledning av det har kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) i samverkan med Borlänge och Säters kommuner tagit fram
förslag till ny Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa (2011-0310). Byggnadsnämnden godkände den 10 mars 2011 förslaget för antagande.
I förslaget till ny taxa ingår i flera formler en justeringsfaktor N som används vid beräkningar av avgifterna. Byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret föreslår att N ska sättas till 1,2.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag till beslut
är enligt beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade senast den 8 december 2005 om taxan.
Beslutsunderlag
Förslag till Plan- och bygglovstaxa 2011.
Protokoll från byggnadsnämnden 2011-03-10, § 36.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2011-03-15.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag med tillägg att förvaltningen inför kommunfullmäktiges behandling av
ärendet ska komplettera underlaget med en jämförande beskrivning och precisera vad den nya taxan innebär i praktiken.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Plan- och bygglovtaxa, inkl. kart- och mättaxa 2011-03-10, att gälla från den dag då ny Plan- och bygglag (2010:900) träder i kraft samt
att justeringsfaktor N, som används vid beräkning av avgifterna, ska vara
1,2 i Falu kommun.

Justerandes signaturer
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Kommunstyrelsen beslutar vidare för egen del
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret), att
till kommunfullmäktiges sammanträde den 14 april 2011, komplettera
underlaget med en jämförande beskrivning och precisera vad den nya
taxan innebär i praktiken.
Protokollsanteckning
Till protokollet antecknas att följande ledamöter inte deltar i beslutet;
Göran Forsén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan Hammar (M),
Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP) och Ingrid Näsman (KD).

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)

Justerandes signaturer
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Sammanträdesdatum
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2011-03-29

Antagande av Reglemente för Byggnadsnämnden
Diarienummer KS 233/11

Ärendet
En ny Plan- och bygglag (2010:900) kommer att träda i kraft under våren
2011. Med anledning av det har kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) i samråd med kommunjurist Tobias Carlgren på stadskansliet
sett över byggnadsnämndens reglemente så att det anpassas till förändringarna i lagstiftningen. Samtidigt har det också anpassats i sin utformning i
enlighet med hur kommunens andra reglementen är utformade.
Byggnadsnämnden beslöt den 10 mars 2011 att reglementet skulle justeras
enligt det förslag till utformning som presenterades vid sammanträdet. Det
har därefter gjorts ytterligare tre mindre förtydliganden/justeringar i punkterna 2.5, 5.5 och 5.7 som inte innebär någon substantiell ändring av innehållet.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att förslag
(2011-03-11) till reglemente för byggnadsnämnden antas.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade senast den 8 oktober 2010 om ändring av
byggnadsnämndens reglemente.
Beslutsunderlag
Protokoll från byggnadsnämnden 2011-03-10, § 37.
Förslag till byggnadsnämndens reglemente 2011-03-11.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2011-03-14.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till reglemente för byggnadsnämnden daterat den 11 mars
2011 att gälla från den dag då ny Plan- och bygglag (2010:900) träder i
kraft.

Justerandes signaturer
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T§
45TT

2011-03-29

Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Bevara Faluns
alla fritidsgårdar genom samlokalisering och samverkan
Diarienummer KS 844/09

Ärendet
Maria Gehlin (FAP) föreslår i en motion att
- samtliga fritidsgårdar i Falu kommun ska vara kvar,
- en skyndsam samlokalisering sker av Faluns samtliga fritidsgårdar och
biblioteksfilialer i skolans lokaler,
- en fritidsgård inrättas i Bjursås samt
- att fritidsgården i Britsarvet inte ska läggas ner utan även fortsättningsvis
vara integrerad i skolans lokaler.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår;
att motionärens tredje yrkande bifalles,
att motionärens fjärde yrkande avslås samt
att motionen i övrigt är besvarad med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 maj 2010.
Tidigare behandling
Kultur- och ungdomsnämnden föreslår den 18 mars 2010 att motionen ska
anses besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-0302.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott återremitterade motionen den 17 juni
2010.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Motion från Maria Gehlin 2009-12-07.
Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2010-03-18, § 20/ tjänsteskrivelse 2010-03-02.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-25.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-03-15, § 40.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionärens första yrkande avslås,
att motionärens andra yrkande är besvarat,
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

14 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
45TT

2011-03-29

att motionärens tredje yrkande är besvarat samt
att motionärens fjärde yrkande avslås.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

15 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 46

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
46TT

2011-03-29

Svar på motion från Knut C.A. Scherman (SD): Åtgärder
för att snygga upp strandvägssidan av Tisken
Diarienummer KS 699/10

Ärendet
Knut C.A.Scherman föreslår i en motion att åtgärder sätts in för att snygga
upp utsikten längs strandvägssidan av Tisken så att en angenämare och mer
representativ upplevelse återskapas av Tiskenpromenaden.
Tidigare behandling
Trafik- och fritidsnämnden behandlar motionen den 17 februari 2011 och
föreslår att motionen ska avslås.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Motion från Knut C.A.Scherman 2010-11-15.
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2011-02-17, § 4/tjänsteskrivelse
2011-02-02.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-03-15, § 41.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med hänvisning till trafik- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2011-02-02.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

16 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 47

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
47TT

2011-03-29

Svar på motion från Ragnar Kroona (S) och Anna
Strindberg (S); två busszoner mellan Falu Centrum och
Svärdsjö/Enviken
Diarienummer KS 687/10

Ärendet
Ragnar Kroona (S) och Anna Strindberg (S) föreslår i motion;
att det inom Falu kommun endast skall finnas två busszoner samt
att det ska vara två busszoner mellan Falu centrum och Svärdsjö/Enviken.
Tidigare behandling
Trafik- och fritidsnämnden behandlade motionen den 17 februari 2011 och
föreslår kommunfullmäktige att motionen ska bifallas. Trafik- och fritidsnämnden beslutade för egen del
att trafik- och fritidsförvaltningen återkommer till nämnden med resultatet
av Dalatrafiks översyn av biljettsystemet samt
att uppdra åt förvaltningschefen att till nästa sammanträde återkomma med
Dalatrafiks tidplan.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Motion från Ragnar Kroona och Anna Strindberg 2010-11-26.
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2011-02-17, § 3/tjänsteskrivelse
2011-01-20.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-03-15, § 42.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen bifalles.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

17 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 48

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
48TT

2011-03-29

Svar på medborgarförslag från Lennart Eriksson om att
stänga nuvarande utfart och infart på RV 50 från Britsarvet
Diarienummer KS 573/10

Ärendet
I ett medborgarförslag, inlämnat den 22 september 2010, föreslår Lennart
Eriksson att nuvarande in- och utfart på riksväg 50 från Britsarvet ska
stängas. Istället skulle trafiken använda nuvarande Bojsenburgsvägen (Jungfruvägen) ut till cirkulationsplatsen vid Preem-macken mot Rättvik (Jungfrubergsrondellen). Idag är det ofta mycket svårt att som bilist ta sig ut på
riksvägen, vilket får till följa att många chansar och tar stora trafiksäkerhetsrisker.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det är korsningen vid Norra Järnvägsgatan som ska åtgärdas. ”Cirkulationsplats Norra Järnvägsgatan” fanns med i
objektlistan som Falu kommun överlämnade till Region Dalarna som underlag till Länstransportplanen 2010-2021. Enligt uppgifter från Trafikverket
finns cirkulationsplatsen med som ett prioriterat objekt i den bakomliggande
objektlistan till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021. Frågan om
finansiering och tidplan är dock inte färdigbehandlad.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är att mot
bakgrund av redovisad bedömning i kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 2011-02-18 avslå medborgarförslaget.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag Lennart Eriksson 2010-09-21.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2011-02-18.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-03-15, § 43.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

18 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§
48TT

Sammanträdesdatum

2011-03-29

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att mot bakgrund av redovisad bedömning i kommunstyrelseförvaltningens
(stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse, den 18 februari 2011 där det
anges att en stängning av in- och utfarten till Norra Järnvägsgatan inte
är lämplig utan att annan lösning bör sökas, avslå medborgarförslaget.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

19 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 49

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
49TT

2011-03-29

Svar på medborgarförslag; Använd "Vidåsbostäder" för
tävlande och funktionärer under skid-VM 2015
Diarienummer KS 605/10

Ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att befintliga bostäder i Sågmyra som förvaltas under namnet ”Vidåsbostäder” renoveras och används som boende för
tävlande och funktionärer under skid-VM 2015.
KopparStaden AB tvångsförvaltade rubricerade bostäder i Sågmyra under
perioden den 26 februari till och med den 30 september 2010. Idag har
KopparStaden AB ingenting med fastigheterna att göra. ”Vidåsbostäders”
fastigheter i Sågmyra är sålda och den nya ägaren Lexator har tagit över
fastighetsbeståndet vid årsskiftet 2010-2011. I och med att förvaltningen av
”Vidåsbostäder” har upphört och fastigheterna är sålda är medborgarförslaget inte aktuellt eller möjligt att genomföra.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är att medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-03-02.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2010-10-10.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-03-02.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-03-15, § 44.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse den 2 mars 2011, där det
framgår att kommunen inte längre har inflytande över fastigheten.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

20 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 50

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
50TT

2011-03-29

Svar på medborgarförslag; Förbjud smällandet av raketer i alla tätbebyggda områden i Falun
Diarienummer KS 72/11

Ärendet/Tidigare behandling
I ett medborgarförslag föreslås att smällandet av raketer förbjuds i alla tätbebyggda områden i Falun. Förslagsställaren har begärt att formuleringen
ändras till Förbjud alla smällare och raketer i alla tätbebyggda områden i
Falun.
Ärenden avseende fyrverkerier och användandet av pyroteknisk utrustning
har genom åren behandlats politiskt vid ett flertal tillfällen. Senast under år
2009 då flera medborgarförslag gällande detta bereddes och beslut fattades
av kommunfullmäktige i december samma år.
Det nu aktuella medborgarförslaget har i stort sett likalydande innebörd som
de medborgarförslag som behandlades av kommunfullmäktige i december
2009.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliets) förslag är att medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 10
december 2009, § 186.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2011-01-05.
Protokoll från kommunfullmäktige 2001-12-10, § 186.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-03-02.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-03-15, § 45.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 10 december 2009, § 186, där kommunen anger områden
som ska omfattas av särskilda bestämmelser.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

21 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 51

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
51TT

2011-03-29

Svar på medborgarförslag; Hastighetsbegränsning efter
Tunavägen i Falun och på Ingarvet
Diarienummer KS 89/11

Ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att hastighetsbegränsning efter Tunavägen i
Falun sänks till 40 km/h för att minska risken för olyckor, ge sänkt bullernivå och förbättra trafiksituationen, medan hastigheten på Ingarvet bör återgå
till 50 km/h så att yrkestrafiken inte hindras.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är att avslå medborgarförslaget med hänvisning till tidigare behandling och svar i ärendet.
Tidigare behandling
Förslagsställaren har sedan år 2004 vid ett flertal tillfällen inkommit med
synpunkter, skrivelser samt ett medborgarförslag gällande hastigheter, farthinder mm. på Tunavägen i Falun, som trafik och fritidsförvaltningen utrett
och besvarat.
Förslagsställaren har överklagat trafik- och fritidsförvaltningens senaste
beslut i ärendet, beslut 2080 2010-00132 om hastighet på Tunavägen i Falun. Ärendet prövas nu av Länsstyrelsen i Dalarna.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2011-01-12.
Medborgarförslag angående förbud mot genomfart efter Tunavägen i Falun
2008-06-17.
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2008-11-19, § 139/tjänsteskrivelse
2008-10-22.
Skrivelse 2007-08-14 och svar 2007-08-16 om trafikproblem efter Tunavägen i Falu kommun (KS 633/07)
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-03-01.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-03-15, § 46.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

22 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§
51TT

Sammanträdesdatum

2011-03-29

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till tidigare behandling och
svar i ärendet, där kommunfullmäktige uppfattat att nuvarande trafiksituation är tillfredsställande.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

23 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 52

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
52TT

2011-03-29

Svar på medborgarförslag: Gör Falun mer turistvänligt
genom att vid varje infart anlägga små stugor för turistinformation med språkstuderande ungdomar
Diarienummer KS 294/10

Ärendet
Kommunmedborgaren Ehrling Sjöberg föreslår i medborgarförslaget att
Falu kommun görs mer turistvänligt genom anläggning av små stugor vid
infarterna till Falun med turistinformation och med språkstuderande ungdomar som feriearbetande guider.
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Allmänna utskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2010-04-09.
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
tjänsteskrivelse 2011-02-28/reviderat 2011-02-28.
Protokoll från allmänna utskottet 2011-03-16, § 24.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget ska anses vara besvarat med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret)
tjänsteskrivelse 2011-02-28.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

24 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 53

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
53TT

2011-03-29

Svar på fyra medborgarförslag om öppen verksamhet
för 10-12 åringar knuten till fritidsgården/skolan
Diarienummer KS 593/10, 597/10, 608/10, 619/10

Ärendet/Tidigare behandling
Fyra medborgarförslag med i stort sett likalydande innebörd om öppen
verksamhet för 10-12 åringar knuten till fritidsgården/skolan har inkommit
till kommunstyrelsen under hösten 2010.
Ärendet är behandlat av kommunstyrelsens allmänna utskott den 24 november 2010 som beslutade;
att genomföra 10-12 årsverksamheten enligt lösning beta (i förslag 201011-05) med en blandning av inskriven och öppen verksamhet,
att ge berörda förvaltningar (kultur & ungdoms-, skol- och socialförvaltningen) i uppdrag att genomföra förändringen,
att skolnämnden ersätter kultur & ungdom med överenskommen avgift i
enlighet med principerna i förslag beta (fn kalkylerad till 835000 kr),
att ge anslag i budgeten med 1000 000 kr för att stärka fritidsgårdsstrukturen för öppen verksamhet för 10-12-åringar inom fritidsgårdarnas täckningsområde och de som ev kommer från andra områden, under
förutsättning att budgetförslag för 2011 antas av kommunfullmäktige
den 25 november 2010 samt
att följa upp verksamheten utifrån alla förvaltningars uppgifter och resultat.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är att rubricerade
medborgarförslag är besvarade med hänvisning till beslut av kommunstyrelsens allmänna utskott den 24 november 2010, § 4.
Allmänna utskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2010-10-04.
Medborgarförslag 2010-10-05.
Medborgarförslag 2010-10-13.
Medborgarförslag 2010-10-19.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-03-01.
Protokoll från allmänna utskottet 2011-03-16, § 26.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till allmänna utskottets förslag.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

25 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§
53TT

Sammanträdesdatum

2011-03-29

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att rubricerade medborgarförslag är besvarade med hänvisning till beslut av
kommunstyrelsens allmänna utskott den 24 november 2010, § 4, eftersom önskemålen till stora delar är uppfyllda.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

26 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 54

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
54TT

2011-03-29

Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning per
2011-02-23 inte slutförts
Diarienummer KS 23/11

Ärendet
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning
årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden
redovisa de medborgarförslag vilkas beredning då ännu inte slutförts.
Tidigare behandling
Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den
7 oktober 2010.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-02-28
med sammanställning.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-03-15, § 47.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ta kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av medborgarförslag vilkas beredning per 2011-02-23 inte slutförts till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

27 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 55

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
55TT

2011-03-29

Redovisning av motioner vilkas beredning per 2011-0223 inte slutförts
Diarienummer KS 23/11

Ärendet
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning
årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden
redovisa de motioner vilkas beredning då ännu inte slutförts.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 16 mars 2000, att bifalla
motion om förbättrad redovisning av ej besvarade motioner, har redovisningen kompletterats med en kolumn där nämnder/styrelser/KS-kontor ska
ange när berörd remissinstans avser att besvara motionen. I ärenden där den
sista kolumnen ej ifyllts har remissinstanserna, trots påminnelse inte lämnat
något svar.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan
nedan.
Tidigare behandling
Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde
2010-10-07 § 138.
Allmänna utskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-02-18/
Redovisning av ej slutförda motioner per 2011-02-23.
Protokoll från allmänna utskottet 2011-03-16, § 27.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ta kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av motioner vilkas beredning per 2011-02-23 inte slutförts till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

28 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 56

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 56T

2011-03-29

Överlämnande av överförmyndarverksamhetens arkiv i
Falun till motsvarande verksamhet i Borlänge kommun
Diarienummer KS 166/11

Ärendet
Kommunfullmäktige i Falu kommun beslutade den 7 oktober 2010, bl a att
sluta avtal om att etablera en gemensam tjänstemannaorganisation kring
överförmyndareverksamheterna i Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säters kommuner. Den nya organisationen kommer at ha sitt
säte i Borlänge och beräknas träda i kraft den 1 juni 2011.
Enligt Arkivlagen (1990:782) 15 §, får en kommunal myndighet avhända
sig allmänna handlingar endast genom sådant överlämnade som sker med
stöd av lag eller genom särskilt beslut av kommunfullmäktige. Kommunens
arkivreglemente följer Arkivlagens bestämmelser; i reglementets 8 § sägs att
överlämnande av arkiv till annan myndighet utanför kommunen kräver stöd
av lag eller särskilda beslut av kommunfullmäktige.
I överförmyndarverksamheten aktuella arkiv i Falun finns i dag ca 1 100
personakter. Avslutade akter finns arkiverade i Falu kommuns centralarkiv
och omfattar flera hyllmeter personakter. Dessa avslutade akter ska också i
fortsättningen förvaras i Falu kommuns centralarkiv.
Överförmyndarens förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Allmänna utskottet beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan eget yttrande.
Beslutsunderlag
Överförmyndarens tjänsteskrivelse 2011-01-17.
Protokoll från allmänna utskottet 2011-03-16, § 29.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till överförmyndarens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att överförmyndarverksamhetens i Faluns aktuella arkiv överlämnas till
motsvarande myndighet i Borlänge kommun från 1 juni 2011 eller från
en senare tidpunkt då organisationen tar sin början samt

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

29 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 56T

Sammanträdesdatum

2011-03-29

att överförmyndarorganisationen i Borlänge kommun medgives inlåningsrätt för akter som är arkiverade i Falu kommuns centralarkiv, om så erfordras i ett särskilt ärende.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

30 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 57

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
57TT

2011-03-29

Antagande av översiktsplan för Falu kommun - fördjupning för Myran
Diarienummer KS 171/04

Ärendet
Arbetet med en översiktsplan för Myran genomfördes i huvudsak 2004 –
2005. Det har dock funnits osäkerhet kring förutsättningarna för genomförande vilket inneburit att planarbetet vilat. Bl.a. yttrade sig länsstyrelsen inte
förrän 2008 över det planförslag som ställdes ut 2005. Det har också varit
osäkert i vilken utsträckning marken kan få ny användning med tanke på
riskerna med oexploderad ammunition. Fortifikationsverket, som äger marken har inte kunnat lämna besked om när och på vilka villkor marken kan få
en ny användning. Området har också varit av riksintresse för totalförsvaret
grundat på buller från verksamheten på skjutfältet. Detta riksintresse har
nyligen upphävts.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt
beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade 2004-06-22 att godkänna
förslag till översiktsplan för samråd.
Kommunstyrelsen utvecklingsutskott hade 2004-12-07 en vägledningsdiskussion efter genomfört samråd.
Kommunstyrelsen utvecklingsutskott beslutade 2005-03-08 om samrådsredogörelsen.
Kommunstyrelsen utvecklingsutskott beslutade 2005-05-17 att godkänna
förslag till Översikstplan för Falu kommun – fördjupning för Myran för utställning.
Kommunstyrelsen utvecklingsutskott beslutade 2005-06-07 att godkänna
förslag till Översikstplan för Falu kommun – fördjupning för Myran för utställning.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2011-02-28/antagandehandlingar.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-03-15, § 48.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

31 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
57TT

2011-03-29

Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna utlåtandet, daterat 2011- 02- 24.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Översiktsplan för Falu kommun – fördjupning för Myran.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

32 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 58

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
58TT

2011-03-29

Slutrapport av Handikappolitiskt program och uppdrag
om fortsatt arbete med funktionshinderpolitiken i Falu
kommun
Diarienummer KS 639/06

Ärendet
Falu kommuns Handikappolitiska program antogs av kommunfullmäktige år
2000 och har därefter reviderats och antagits igen 2005. Syftet med programmet har varit att skapa en samsyn på handikappfrågorna i Falu kommun och att tydliggöra det ansvar som vilar på respektive nämnd/styrelse.
Programmet innehöll en rad åtgärder som till stor del är genomförda.
Programmet behöver ersättas med ett nytt styrdokument. Stadsbyggnadskontoret överlämnar därför en slutrapport och förslår att det gällande programmet avslutas, samt föreslår att Faluns fortsatta funktionshinderpolitik
ska arbetas fram som en del av nästa Folkhälsoprogram.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt
beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Handikappolitiskt program antogs av kommunfullmäktige 2000-12-07 och
har reviderats genom beslut av kommunfullmäktige 2005-02-10.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) 2011-02-09/ Handikappolitisktprogram 2005-02-10.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-03-15, § 49.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna slutrapport av Handikappolitiskt program daterad 2011-0209, samt
att Handikappolitiskt program för Falu kommun antaget 2000-1207/reviderat 2005-02-10 därmed är avslutat.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

33 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§
58TT

Sammanträdesdatum

2011-03-29

Kommunstyrelsen beslutar vidare för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) att
genomföra arbetet med kommunens fortsatta funktionshinderpolitik som
en del i nästa Folkhälsoprogram.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

34 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 59

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
59TT

2011-03-29

Godkännande av Envikens Skytteklubbs ansökan om
kommunal borgen
Diarienummer KS 224/11

Ärendet
Envikens Skytteklubb bedriver sportskytte och jaktskytte och därmed förenliga aktiviteter. Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”. Detta med särskild
målsättning att stärka medlemmarnas prestationer inom skytteidrotten genom att hålla utbildningar inom förekommande skyttegrenar samt upprätthålla en lättillgänglig skytteanläggning med god standard.
Föreningen arbetar med att färdigställa en skeet-trap och pistolbana vid
skyttecentret i Enviken. Klubben har hittills investerat ca 1,5 miljoner kronor och utfört eget ideellt arbete under de fem år uppbyggnaden av skyttecentret pågått. Oförutsedda kostnader har uppstått genom betydlig högre
kostnader för dränering och elinstallationer.
Skyttecentret har idag så kallad 100-status, d v s en så kallad prioriterad
bana och är även utsedd till att inom Falu kommun ha jägarexamensstatus.
På grund av oförutsedda kostnader vid färdigställandet ansöker föreningen
om kommunal borgen avseende ett lån om högst 250.000 kronor.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutsrutan.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Ansökan från Envikens Skytteklubb 2011-01-11.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-0307.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-03-15, § 50.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Envikens Skytteklubb borgen för ett lån om högst 250.000 kronor med en återbetalningstid på sju år samt

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§
59TT

Sammanträdesdatum

2011-03-29

att Envikens Skytteklubb två gånger per år ska redovisa sin ekonomi och
verksamhet till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret).

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 60

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 60

2011-03-29

Information om Varumärket Dalarna
Diarienummer KS 280/11

Ärendet
Region Dalarnas medlemmar har genom framtagande av Varumärket Dalarna skapat en gemensam identitet och en gemensam avsändare för Dalarna.
Lotta Magnusson länsturistchef och projektledare för bilden av Dalarna på
Region Dalarna informerar om det arbete och den rundresa som nu genomförs ute i kommunerna för att träffa politiker, tjänstemän och företagare för
att implementera Varumärket Dalarna.
Vid informationen deltar också VD Mats Johansson, art direktor Patrik Berg
och kommunikationsstrateg Lena Lagestam samtliga från BNG communication PR som medverkat vid framtagandet av det nya varumärket.
Informationschef Lena Säfström Falu kommun lämnar kompletterande information i ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliets informationsavdelning) att arbeta fram förslag på hur implementeringen av det nya
varumärket, i enlighet med beslut i Region Dalarna den 9 december
2010, ska genomföras i Falu kommun och redovisa uppdraget inför utvecklingsutskottets sammanträde den 17 maj 2011 samt
att i övrigt ta informationen till protokollet.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 61

Paragraf

T§ 61S

Sammanträdesdatum

2011-03-29

Svar på remiss från Trafikverket Dalabanan, förstudie
Uppsala-Sala och förstudie Sala-Borlänge
Diarienummer KS 138/11

Ärendet
Trafikverket arbetar med två förstudier för Dalabanan, en för Sala–Borlänge
och en för Uppsala–Sala. Förstudierna har resulterat i två förslagshandlingar
som nu remissbehandlas.
I kommunstyrelseförvaltningens yttrande poängteras särskilt följande:
•

Trafikprognoserna är underskattade i förstudierna.

•

På delen Sala–Borlänge ger UA3 i kombination med UA1 bästa fördelarna.

•

På delen Sala–Uppsala ger UA3 bästa fördelarna.

•

Fortsätt utred alternativa sträckningar Sala–Krylbo samt Säter–
Hedemora.

•

Rusta befintliga mötesstationer till modern standard.

•

Bygg mötesstationer på längden.

•

Glöm inte flertågsmöten i Borlänge, fyrtågsmöten i Sala och förbättringar på Krylbo bangård.

Kommunstyrelseförvaltningens svar föreslås lämnas till Trafikverket som
Falu kommuns remissvar på förstudierna Sala–Borlänge (TRV 2010/50401)
och Uppsala–Sala (TRV 2010/31005).
Tidigare behandling
Falu kommun är medlem i Dalabanans Intressenter och har genom den organisationen verkat för att de två aktuella förstudierna ska genomföras. Förstudierna har inte tidigare behandlats politiskt i Falu kommun.
Beslutsunderlag
Remiss från Trafikverket, förord och sammanfattning i handlingarna, kan
också läsas i sin helhet på Trafikverkets hemsida;
www.trafikverket.se/dalabanan.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrielse 2011-03-14.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att lämna kommunstyrelseförvaltningens svar 2011-03-14 till Trafikverket
som Falu kommuns remissvar på förstudierna Sala–Borlänge (TRV
2010/50401) och Uppsala–Sala (TRV 2010/31005).
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 61S

Sammanträdesdatum

2011-03-29

Expeditioner
Trafikverket
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 62

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 62G

2011-03-29

Godkännande av avtal mellan Falu kommun och Falu BS
Bandy om marknadsföringsinsatser
Diarienummer KS 102/03

Ärendet/Tidigare behandling
Falu BS Bandy och Falu Kommun tecknade i augusti 2009, ett avtal om
marknadsföringsinsatser att gälla för åren 2009-2012. Avtalet avsåg ett stöd
till föreningen om 180 000 kr/år som skulle utbetalas mot att föreningen
levde upp till vissa motprestationer och även att de uppfyllde vissa villkor.
Ett av villkoren i avtalen – och en förutsättning för att stödet skulle betalas
ut – var att Falu BS Bandy spelar i elitserien, annars skulle avtalet upphöra
att gälla. I den situationen befinner sig föreningen idag. Det tidigare elitlaget
spelar inte längre i elitserien och avtalet har upphört att gälla.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet, informationsavdelningen) har
tagit fram förslag till nytt avtal om marknadsföringsinsatser mellan Falu
kommun och föreningen Falu BS Bandy. Kommunstyrelsen föreslås godkänna avtalet och uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna avtal
med Falu BS Bandy.
Beslutsunderlag
Avtal om marknadsföringsinsatser 2011-02-06.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-03-14.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att godkänna föreslaget avtal daterat den 6 februari 2011, om marknadsföringsinsatser mellan Falu BS Bandy och Falu Kommun samt
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna avtal med Falu BS
Bandy.

Expeditioner
Falu BS Bandy
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 63

Paragraf

T§ 63Y

Sammanträdesdatum

2011-03-29

Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. Beslut om antagande
av planeringsunderlag för vindbruk i Falu Kommun
Diarienummer KS 481/07

Ärendet
Kommunfullmäktiges beslut om antagande av planeringsunderlag för vindbruk i Falu kommun har överklagats genom laglighetsprövning enligt kommunallagen. Förelägganden för kommunen att avge yttrande i målet (nr 89311), har inkommit från förvaltningsrätten.
I kommunstyrelsens uppdrag ingår att avge yttranden av aktuellt slag.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsens ordförande ges uppdraget att inge kommunstyrelsens yttrande, med innebörden
att överklagan bestrids samt att det överklagade beslutet tillkommit och
överensstämmer med gällande rätt, till förvaltningsrätten.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade den 10 februari 2011 att anta planeringsunderlag för vindbruk i Falu kommun.
Beslutsunderlag
Föreläggande från förvaltningsrätten, inkomna 2011-03-07 och 2011-03-18.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-03-18.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att inge kommunstyrelsens
svar, med innebörden att överklagan bestrids samt att det överklagade
beslutet tillkommit och överensstämmer med gällande rätt,
till förvaltningsrätten i mål nummer 893-11.

Expeditioner
Förvaltningsrätten
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 64

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 64 A

2011-03-29

Ansökan från Hälsinggårdsskolan åk 8 om medel ur Incitamentsfonden till projekt-Event
Diarienummer KS 165/11

Ärendet/Tidigare behandling
Föreliggande ansökan är den första som behandlas under 2011 inom ramen
för Incitamentsfonden.
Verksamma vid Hälsinggårdsskolan ansöker i brev till kommunstyrelsen
den 11 februari 2011 om bidrag på 15 000 kronor för att kunna bereda elever i årskurs åtta möjlighet att planera och genomföra vårfesten/balen vid
skolan. Avsikten är att åstadkomma ett elevengagemang som ”resulterar i en
vi-känsla, en känsla av att detta är vår skola, en skola där eleverna själva är
delaktiga i att påverka sin arbetsplats”. Projektet planeras, enligt underhandskontakter, att genomföras under våren 2011.
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 20 januari 2010 att bevilja Hälsinggårdsskolan 13 000 kronor för att genomföra vårfesten/vårbalen
under våren 2010.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är att ansökan
avslås då medel från Incitamentsfonden inte bör delas ut till återkommande
evenemang.
Beslutsunderlag
Ansökan från Hälsinggårdsskolan 2011-02-11.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-0317.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att avslå ansökan från Hälsinggårdsskolan då medel från Incitamentsfonden
inte bör delas ut till återkommande evenemang.

Expeditioner
Hälsinggårdsskolan

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 65

Paragraf

T§ 65S

Sammanträdesdatum

2011-03-29

Svar på remiss från Skolinspektionen; Ansökan från
Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för
en fristående gymnasieskola i Falu kommun, dnr 322011:1171
Diarienummer KS 185/11

Ärendet
Falu kommun har från Skolinspektionen mottagit en ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola
i Falu kommun från och med läsåret 2012/13. Ansökan gäller en etablering
av utbildningsverksamhet. Etableringen avser utbildning inom tre nationella
program.
Det första är Vård- och omsorgsprogrammet där inriktningar saknas, men
utbildningens namn är Skydd och säkerhet.
Det andra är Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningen Husbyggnad och utbildningsnamnet Bygg och anläggning.
Det tredje är det Estetiska programmet med inriktningen Estetik och media
med utbildningsnamnet Reklam och Webb.
Plusgymnasiet AB avser att starta programmet i augusti månad 2012. Koncernen räknar med att ta in 24 elever på varje program under tre års tid.
Koncernen uppger att det totala antalet utbildningsplatser är 432 2014/15.
Enligt kommunens beräkningar är det 216 utbildningsplatser.
Skolförvaltningen föreslår att inkommen ansökan ska avslås. Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar yttrande utan eget förslag till
beslut.
Tidigare behandling
Skolnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå inkommen ansökan.
Beslutsunderlag
Remiss; Ansökan från Plusgymnasiet AB 2011-02-22.
Protokoll från skolnämnden 2011-03-23, § 37/skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-09.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-0321.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

43 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 65S

Sammanträdesdatum

2011-03-29

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags och Lilian
Erikssons förslag
att avslå Plusgymnasiet AB:s ansökan avseende Vård- och omsorgsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningen Husbyggnad samt Estetiska programmet med inriktningen Estetik och media.

Expeditioner
Skolinspektionen
Skolnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 66

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 66S

2011-03-29

Svar på remiss från Skolinspektionen: Ansökan från
Baggium Utbildning AB - Faluns Praktiska gymnasium om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Falu kommun, dnr 32-2011:545
Diarienummer KS 191/11

Ärendet
Falu kommun har från Skolinspektionen mottagit en ansökan från Baggium
Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Falu kommun från och med läsåret 2012/13. Ansökan gäller en
utökning av den befintliga verksamheten. Utökningen består av Fordonsoch transportprogrammet och med inriktning Transport.
Baggium Utbildning AB avser att starta programmet i augusti månad 2012.
Koncernen räknar med att ta in 8 elever under tre års tid, vilket gör att det
läsåret 2014/15 totalt finns 24 elever på programmet.
Skolförvaltningen föreslår att inkommen ansökan ska avslås. Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar yttrande utan eget förslag till
beslut.
Tidigare behandling
Skolnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå inkommen ansökan.
Beslutsunderlag
Remiss; Ansökan från Baggium Utbildning AB 2011-02-24.
Protokoll från skolnämnden 2011-03-23, § 36/skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-09.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-0321.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Ansökan avslås.
Lilian Eriksson: Ansökan bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt sitt eget förslag.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 66S

Sammanträdesdatum

2011-03-29

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå Baggium Utbildning AB:s ansökan avseende Fordons- och transportprogrammet och med inriktning Transport.
Reservation
Lilian Eriksson (M), Göran Forsén (M), Christina Haggren (M), Håkan
Hammar (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP) och Ingrid Näsman (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lilian Erikssons förslag.

Expeditioner
Skolinspektionen
Skolnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 67

Paragraf

T§ 67S

Sammanträdesdatum

2011-03-29

Svar på remiss från Skolinspektionen; Ansökan från
Hermods AB om godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola i Falu kommun, dnr 322011:602
Diarienummer KS 202/11

Ärendet
Falu kommun har från Skolinspektionen fått en ansökan från Hermods AB
om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Falu
kommun från och med läsåret 2012/13. Ansökan gäller en etablering av
utbildningsverksamhet. Etableringen avser utbildning inom tre nationella
program.
Det första är Ekonomiprogrammet med inriktningarna Ekonomi och Juridik.
Utbildningarnas namn är Business respektive Law.
Det andra är Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna Medier,
information och kommunikation respektive Beteendevetenskap. Utbildningarnas namn är Communication respektive Management.
Det tredje är det Handels- och administrationsprogrammet med inriktningen
Administrativ service, Handel och service. Utbildningens namn är Business
Administration.
Det fjärde är Hotell- och turismprogrammet med inriktningen Hotell och
konferens och utbildningsnamnet Conference.
Det femte är Humanistiska programmet med inriktningarna Kultur och
Språk. Utbildningarnas namn är Culture and Communication respektive
International Communication.
Det sjätte är Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Naturvetenskap.
Utbildningens namn är Science.
Det sjunde är Teknikprogrammet med inriktningarna Teknikvetenskap och
Informations- och medieteknik. Utbildningarnas namn är Technology respektive Information Technology.
Det åttonde är Estetiska programmet med inriktningen Estetik och media.
Utbildningarnas namn är Media Design.
Avslutningsvis vill koncernen starta International Baccalaureate.
Hermods AB avser att starta programmen i augusti månad 2012. Koncernen
räknar med att ta in 20 elever på varje programs inriktning under tre års tid,
med undantag för International Baccalaureate som tar in 40 elever. Koncernen uppger att verksamheten fullt utbyggd erbjuder 900 utbildningsplatser.
Skolförvaltningen föreslår att inkommen ansökan ska avslås. Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar yttrande utan eget förslag till
beslut.
Tidigare behandling
Skolnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå inkommen ansökan men att International Baccalaureate kan undantas.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

47 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

Hermo
ds AB

2011-03-29

Beslutsunderlag
Remiss; Ansökan från Hermods AB 2011-02-25.
Protokoll från skolnämnden 2011-03-23, § 38/skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-09.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-0321.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Ansökan avslås.
Lilian Eriksson: Bifall till Handels- och administrationsprogrammet, Hotelloch turismprogrammet och Humanistiska programmet, avslag på övriga
program.
Ingrid Näsman: Bifall till samtliga program.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena enligt nedan vilket kommunstyrelsen godkänner.
Ordföranden meddelar att hans eget yrkande är huvudförslag.
Först ställer ordföranden proposition på Lilian Erikssons och Ingrid Näsmans
yrkanden för att utse motförslag till huvudförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lilian Erikssons förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på sitt eget yrkande mot Lilian Erikssons
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå Hermods AB:s ansökan avseende
- Ekonomiprogrammet med inriktningarna Ekonomi och Juridik
- Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna Medier, information och kommunikation respektive Beteendevetenskap
- Handels- och administrationsprogrammet med inriktningen
Administrativ service, Handel och service
- Hotell- och turismprogrammet med inriktningen Hotell och konferens
- Humanistiska programmet med inriktningarna Kultur och Språk
- Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Naturvetenskap
- Teknikprogrammet med inriktningarna Teknikvetenskap och Informations- och medieteknik. Estetiska programmet med inriktningen
Estetik och media
- International Baccalaureate
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

48 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Hermo
ds AB

Sammanträdesdatum

2011-03-29

Reservation
Lilian Eriksson (M), Göran Forsén (M), Christina Haggren (M), Håkan
Hammar (M), Mats Dahlström (C) och Sten H Larsson (FAP) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Lilian Erikssons förslag. Ingrid Näsman (KD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

Expeditioner
Skolinspektionen
Skolnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

49 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 68

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 68S

2011-03-29

Svar på remiss från Skolinspektionen; Ansökan från
Nordens teknikerinstitut AB - Mikael Elias Teoretiska
Gymnasium som godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola i Falu kommun, dnr 322011:940
Diarienummer KS 205/11

Ärendet
Falu kommun har från Skolinspektionen mottagit en ansökan från Nordens
teknikerinstitut AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Falu kommun från och med läsåret 2012/13. Ansökan gäller en
utökning av utbildningsverksamhet. Utökningen avser utbildning inom två
nationella program.
Det första är Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen Beteendevetenskap.
Det andra är Ekonomiprogrammet med inriktningen Juridik.
Nordens teknikerinstitut AB avser att starta programmen i augusti månad
2012. Koncernen räknar med att ta in 30 elever på varje program under tre
års tid. Koncernen uppger att verksamheten fullt utbyggd erbjuder 180 utbildningsplatser.
Skolförvaltningen föreslår att inkommen ansökan ska avslås. Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar yttrande utan eget förslag till
beslut.
Tidigare behandling
Skolnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå inkommen ansökan.
Beslutsunderlag
Remiss; Ansökan från Nordens teknikerinstitut AB 2011-02-28.
Protokoll från skolnämnden 2011-03-23, § 39/skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-14.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-0321.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Ansökan avslås.
Lilian Eriksson: Ansökan bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt sitt eget förslag.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

50 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 68S

Sammanträdesdatum

2011-03-29

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå Nordens teknikerinstitut AB:s ansökan avseende
- Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen Beteendevetenskap
- Ekonomiprogrammet med inriktningen Juridik.
Reservation
Lilian Eriksson (M), Göran Forsén (M), Christina Haggren (M), Håkan
Hammar (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP) och Ingrid Näsman (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lilian Erikssons förslag.

Expeditioner
Skolinspektionen
Skolnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

51 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 69

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 69S

2011-03-29

Svar på remiss från Skolinspektionen; Ansökan från YA
Fri AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Falu kommun, dnr 32-2011:547
Diarienummer KS 211/11

Ärendet
Falu kommun har från Skolinspektionen mottagit en ansökan från YA Fri
AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Falu
kommun från och med läsåret 2012/13. Ansökan gäller en utökning av utbildningsverksamhet. Utökningen avser utbildning inom fyra nationella
program.
Det första är Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen Samhällsvetenskap
Det andra är Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningen Husbyggnad.
Det tredje är Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Naturvetenskap.
Det fjärde är Ekonomiprogrammet med inriktningen Ekonomi.
YA Fri AB avser att starta programmen i augusti månad 2012. Koncernen
räknar med att ta in 24, 24, 20 respektive 30 elever på programmen under
tre års tid. Koncernen uppger att verksamheten fullt utbyggd erbjuder 294
utbildningsplatser.
Skolförvaltningen föreslår att inkommen ansökan ska avslås. Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar yttrande utan eget förslag till
beslut.
Tidigare behandling
Skolnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå inkommen ansökan.
Beslutsunderlag
Remiss; Ansökan från YA Fri AB 2011-02-28.
Protokoll från skolnämnden 2011-03-23, § 40/skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-14.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-0321.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Ansökan avslås.
Lilian Eriksson: Ansökan bifalles.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

52 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 69S

Sammanträdesdatum

2011-03-29

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt sitt eget förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå YA Fri AB:s ansökan avseende
- Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen Samhällsvetenskap
- Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningen Husbyggnad
- Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Naturvetenskap
- Ekonomiprogrammet med inriktningen Ekonomi
Reservation
Lilian Eriksson (M), Göran Forsén (M), Christina Haggren (M), Håkan
Hammar (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP) och Ingrid Näsman (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lilian Erikssons förslag.

Expeditioner
Skolinspektionen
Skolnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

53 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 70

Paragraf

T§ 70S

Sammanträdesdatum

2011-03-29

Svar på remiss från Skolinspektionen; Ansökan från
Thorengruppen AB - Yrkesgymnasiet - om godkännande
som huvudman för fristående gymnasieskola i Falu
kommun, dnr 32-2011:1160
Diarienummer KS 215/11

Ärendet
Falu kommun har från Skolinspektionen mottagit en ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Falu kommun från och med läsåret 2012/13. Ansökan gäller en etablering av utbildningsverksamhet. Etableringen avser utbildningsverksamhet för nio nationella yrkesförberedande program.
Det första är Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningarna Husbyggnad, Måleri och Plåtslageri.
Det andra är El- och energiprogrammet med inriktningen Elteknik.
Det tredje är Fordons-och Transportprogrammet med inriktningarna Personbil och Karosseri och lackering.
Det fjärde är Handel- och administrationsprogrammet med inriktningarna
Administrativ service och Handel och service.
Det femte är Hantverksprogrammet med inriktningen Frisör.
Det sjätte är Hotell- och turismprogrammet med inriktningarna Hotell och
konferens och Turism och resor.
Det sjunde är Industritekniska programmet med inriktningen Svetsteknik.
Det åttonde är Vård- och omsorgsprogrammet i vilket det saknas inriktningar.
Det nionde är Vvs- och fastighetsprogrammet med inriktningarna Vvs och
Ventilationsteknik.
ThorenGruppen AB avser att starta programmen i augusti månad 2012.
Koncernen räknar med att ta in mellan 3 och 6 elever på varje program under tre års tid. Koncernen uppger att verksamheten fullt utbyggd erbjuder 65
utbildningsplatser.
Skolförvaltningen föreslår att inkommen ansökan ska avslås. Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar yttrande utan eget förslag till
beslut.
Tidigare behandling
Skolnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå inkommen ansökan.
Beslutsunderlag
Remiss; Ansökan från Thorengruppen AB 2011-03-01.
Protokoll från skolnämnden 2011-03-23, § 41/skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-15.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

54 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

Thoren
gruppe

2011-03-29

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-0321.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Ansökan avslås.
Lilian Eriksson: Ansökan bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt sitt eget förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå Thoren Gruppen AB:s ansökan avseende
- Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningarna Husbyggnad,
Måleri och Plåtslageri
- El- och energiprogrammet med inriktningen Elteknik
- Fordons- och Transportprogrammet med inriktningarna Personbil och
Karosseri och lackering
- Handel- och administrationsprogrammet med inriktningarna Administrativ service och Handel och service
- Hantverksprogrammet med inriktningen Frisör
- Hotell- och turismprogrammet med inriktningarna Hotell och konferens och Turism och resor
- Industritekniska programmet med inriktningen Svetsteknik
- Vård- och omsorgsprogrammet
- Vvs- och fastighetsprogrammet med inriktningarna Vvs och Ventilationsteknik
Reservation
Lilian Eriksson (M), Göran Forsén (M), Christina Haggren (M), Håkan
Hammar (M), Sten H Larsson (FAP) och Ingrid Näsman (KD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Lilian Erikssons förslag.

Expeditioner
Skolinspektionen
Skolnämnden
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

55 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 71

Paragraf

T§ 71S

Sammanträdesdatum

2011-03-29

Svar på remiss från Skolinspektionen - Ansökan från
Lärande i Östergötland AB - Real-gymnasiet - om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola,
dnr 32-2011:822
Diarienummer KS 217/11

Ärendet
Falu kommun har från Skolinspektionen mottagit en ansökan från Lärande i
Östergötland AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Falu kommun från och med läsåret 2012/13. Ansökan gäller en
etablering av utbildningsverksamhet. Etableringen avser utbildning inom
elva nationella program.
Det första är Ekonomiprogrammet med inriktningen Ekonomi.
Det andra är Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Naturvetenskap
och samhälle.
Der tredje är Humanistiska programmet med inriktningen Språk.
Det fjärde är Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen samhällsvetenskap.
Det femte är Estetiska programmet med inriktningen Estetik och media.
Det sjätte är Teknikprogrammet med inriktningarna Informations- och medieteknik och Teknikvetenskap.
Det sjunde är Hotell- och turismprogrammet med inriktningarna Hotell och
konferens och Turism och resor.
Det åttonde är Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningen Måleri.
Det nionde är El- och energiprogrammet med inriktningarna Dator och
kommunikationsteknik och Elteknik.
Det tionde är Fordons- och transportprogrammet med inriktningarna Godshantering, Lastbil och mobila maskiner, Personbil och Transport.
Det elfte är Vvs- och fastighetsprogrammet med inriktningarna Fastighet,
Kyl- och värmepumpteknik, Ventilationsteknik och Vvs.
Lärande i Östergötland AB avser att starta programmen i augusti månad
2012. Koncernen räknar med att ta in mellan 2 och 12 elever på varje program under tre års tid. Koncernen uppger att verksamheten fullt utbyggd
erbjuder 348 utbildningsplatser.
Skolförvaltningen föreslår att inkommen ansökan ska avslås. Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar yttrande utan eget förslag till
beslut.
Tidigare behandling
Skolnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå inkommen ansökan.
Beslutsunderlag
Remiss; Ansökan från Lärande i Östergötland AB 2011-03-02.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

56 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 71S

2011-03-29

Protokoll från skolnämnden 2011-03-23, § 42/skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-16.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-0321.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Ansökan avslås.
Lilian Eriksson: Ansökan bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt sitt eget förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå Lärande i Östergötland AB:s ansökan avseende
- Ekonomiprogrammet med inriktningen Ekonomi
- Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Naturvetenskap och
samhälle
- Humanistiska programmet med inriktningen Språk
- Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen samhällsvetenskap
- Estetiska programmet med inriktningen Estetik och media
- Teknikprogrammet med inriktningarna Informations- och medieteknik
och Teknikvetenskap
- Hotell- och turismprogrammet med inriktningarna Hotell och konferens och Turism och resor
- Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningen Måleri
- El- och energiprogrammet med inriktningarna Dator och kommunikationsteknik och Elteknik
- Fordons- och transportprogrammet med inriktningarna Godshantering,
Lastbil och mobila maskiner, Personbil och Transport
- Vvs- och fastighetsprogrammet med inriktningarna Fastighet, Kyl- och
värmepumpteknik,Ventilationsteknik och Vvs

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

57 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 71S

Sammanträdesdatum

2011-03-29

Reservation
Lilian Eriksson (M), Göran Forsén (M), Christina Haggren (M), Håkan
Hammar (M), Sten H Larsson (FAP) och Ingrid Näsman (KD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Lilian Erikssons förslag.

Expeditioner
Skolinspektionen
Skolnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

58 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 72

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 72S

2011-03-29

Svar på remiss från Skolinspektionen; Ansökan från
Kunskapsakademin ekonomisk förening om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass, fristående grundskola och fristående fritidshem i Falu
kommun, dnr 31-2011:1200
Diarienummer KS 200/11

Ärendet
Kunskapsakademin ekonomisk förening har ansökt om godkännande som
huvudman för fristående förskoleklass, fristående grundskola och fristående
fritidshem i Falu kommun fr.o.m. läsåret 2012/13.
Skolförvaltningen föreslår att inkommen ansökan ska avslås. Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar yttrande utan eget förslag till
beslut.
Beslutsunderlag
Remiss; Ansökan från Kunskapsakademin ekonomisk förening 2011-07-27.
Protokoll från skolnämnden 2011-03-23, § 43/skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-09.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-0321.
Tidigare behandling
Skolnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå inkommen ansökan.
Yrkanden
Ordförande Jonny Gahnshag: Ansökan avslås.
Lilian Eriksson, Mats Dahlström och Ingrid Näsman: Ansökan bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt sitt eget förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå Kunskapsakademin ekonomisk förenings ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass, fristående grundskola
och fristående fritidshem i Falu kommun.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

59 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 72S

Sammanträdesdatum

2011-03-29

Reservation
Lilian Eriksson (M), Göran Forsén (M), Christina Haggren (M), Håkan
Hammar (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP) och Ingrid Näsman (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lilian Erikssons med
fleras förslag.

Expeditioner
Skolinspektionen
Skolnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

60 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 73

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
73TT

2011-03-29

SM-veckan 2013
Diarienummer KS 616/10

Ärendet
Riksidrottsförbundet och Sveriges Television har sedan några år tillbaka
drivit det gemensamma projektet ”SM-VECKAN”.
Ansökan om att arrangera SM-veckan 2013 för både vinter och sommar SM
i Falun skickades in den 15 oktober 2010.
Ansökan har behandlats av Riksidrottsförbundet och Sveriges Television
som beslutat att erbjuda Falun arrangörskapet för SM-vinter 2013.
Trafik- och fritidsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen föreslår;
att tacka ja till Riksidrottsförbundets erbjudande att stå som arrangör för
vinter SM 2013,
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att teckna avtal med Riksidrottsförbundet om arrangörskapet för vinter SM 2013,
att uppdra till Evenemangsrådet att planera för att kunna bevilja Dalarnas
Idrottsförbunds ansökan om stöd för de samlade föreningarnas arrangerande
av vinter-SM 2013, bedöms till 1 mkr samt
att i budget 2013 inarbeta 0,7 mkr för Falu kommuns åtagande vad gäller
markandsföring etc för SM-veckan 2013.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott behandlade ärendet den 19 oktober
2010 och beslutade att remittera ärendet till trafik- och fritidsnämnden.
Utvecklingsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan eget yttrande.
Beslutsunderlag
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-10-19, § 145.
Trafik- och fritidsförvaltningens och kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-02-27.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-03-15, § 39.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att tacka ja till Riksidrottsförbundets erbjudande att stå som arrangör för
vinter SM 2013,
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att teckna avtal med Riksidrottsförbundet om arrangörskapet för vinter SM 2013,

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

61 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
73TT

2011-03-29

att uppdra till Evenemangsrådet att planera för att kunna bevilja Dalarnas
Idrottsförbunds ansökan om stöd för de samlade föreningarnas arrangerande av vinter-SM 2013, bedöms till 1 mkr
att i budget 2013 inarbeta 0,7 mkr för Falu kommuns åtagande vad gäller
markandsföring etc. för SM-veckan 2013 samt
att vilka svenska mästerskap som ska arrangeras under SM-veckan 2013
ska avgöras av Falu kommun efter en dialog mellan respektive förening/specialförbund och Falu kommun.
Protokollsanteckning
Till protokollet antecknas att Britt Källström (S) anmäler jäv inte deltar i
överläggning och beslut av ärendet.

Expeditioner
Trafik- och fritidsförvaltningen
Evenemangsrådet
Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

62 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 74

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
74TT

2011-03-29

Godkännande av avtal med anledning av detaljplan för
del av Born (del av fastigheten Falun 9:22)
Diarienummer KS 706/10

Ärendet
Förslag till detaljplan har upprättats för del av fastigheten Falun 9:22 och
med anledning av det har förslag till avtal upprättats med fastighetsägaren
Slaggvarpen AB. Avtalet innebär dels att fastighetsägaren förbinder sig att
inte ställa några ersättningskrav på kommunen p.g.a. detaljplanens rivningsförbud och skyddsbestämmelser och dels att fastighetsägaren förbinder sig
att svara för kostnader för eventuella trafiksäkerhetshöjande åtgärder på
Södra Mariegatan vid infarten till fastigheten.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt
beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Förslag till avtal med Slaggvarpen AB 2011-04-28.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2011-03-01.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-03-15, § 34.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att godkänna avtal med Slaggvarpen AB med anledning av detaljplan för
del av Born (del av fastigheten Falun 9:22).

Expeditioner
Slaggvarpen AB

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

63 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 75

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
75TT

2011-03-29

Antagande av detaljplan för del av Born
(del av Falun 9:19)
Diarienummer KS 414/10

Ärendet
Detaljplan för del av Born har upprättats av stadsbyggnadskontoret. Syftet
med planen är att utöka användningsmöjligheterna för byggnaderna inom
området genom att tillåta att de också används för öppenvård, vuxenutbildning, kontor mm. I planen ges också ett skydd till de äldsta byggnadsdelarna. Dessa betraktas som omistliga i Faluns stadsbild och bör därför inte förvanskas eller rivas. Byggnadsnämnden godkände den 3 februari 2011 detaljplanen för antagande och överlämnar den till kommunstyrelsen med förslag om att den ska antas av kommunstyrelsen vilket även kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår.
Tidigare behandling
Stadsbyggnadskontoret fick av kommunstyrelsens utvecklingsutskott den 17
mars 2009 i uppdrag att bland annat upprätta en detaljplan för den befintliga
bebyggelsen inom området.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 14 september 2010
under samrådet, att lämna planförslaget utan erinringar.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Protokoll från byggnadsnämnden 2011-02-03, § 14.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2011-02-28.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-03-15, § 51.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att anta detaljplan för del av Born.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 76

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 76T

2011-03-29

Svar på remiss från Energimarknadsinspektionen; Fortum Distribution AB ansöker om förlängning av linjekoncession för luftledning mellan Bjursås och Sågmyra
i Falu och Leksands kommuner
Diarienummer KS 156/11

Ärendet
Energimarknadsinspektionen har överlämnat en ansökan om förlängning av
linjekoncession och begär kommunens yttrande. Av yttrandet ska framgå
om anläggningen är förenlig med för området gällande detaljplaner eller
kommunal översiktsplan.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) konstaterar att linjen inte berör något detaljplanelagt område i Falu kommun och föreslår att
ansökan ska tillstyrkas.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Remiss från Energimarknadsinspektionen 2011-02-07.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2011-02-28.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-03-15, § 52.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att tillstyrka ansökan.

Expeditioner
Energimarknadsinspektionen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

65 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 77

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 77S

2011-03-29

Svar på remiss från Fortum Distribution AB: Ändring av
nätkoncession för linje avseende ombyggnad av 50kV
kraftledning L1312 i Falu kommun
Diarienummer KS 230/11

Ärendet
Forum Distribution AB anmäler ansökan om ändring av nätkoncession för
rubricerad kraftledning för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 §.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att kommunstyrelsen meddelar Fortum Distribution AB att Falu kommun inte har
några synpunkter på remitterad miljökonsekvensbeskrivning.
Beslutsunderlag
Remiss från Fortum Distribution AB 2011-03-04.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2005-12-21 och 2011-03-23.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att meddela Fortum Distribution AB att Falu Kommun inte har några synpunkter på remitterad miljökonsekvensbeskrivning samt
att omedelbart justera beslutet.

Expeditioner
Fortum Distribution AB

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 78

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
78TT

2011-03-29

Slutrapport för "Ett Falun tillgängligt för alla"
Diarienummer KS 607/05

Ärendet
Riksdagen har som mål att år 2010 ska vi ha ett samhälle tillgängligt för
alla. Då ska enkelt avhjälpta hinder vara undanröjda. År 2005 startade därför
projektet ”Ett Falun tillgängligt för alla”. Syftet med projektet var att Falun
år 2010 skulle vara fysiskt tillgängligt för alla kommuninvånare oavsett
funktionsnedsättning. Projektet omfattar tillgänglighet till publika lokaler
med tillhörande utomhusmiljö och allmänna platser, men ej tillgänglighet
och handikappanpassning av bostäder.
För att nå målet bildades en arbetsgrupp bestående av kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret och kommunfastigheter) trafik- och fritidsförvaltningen och Kopparstaden som föreslår att slutrapporten ska godkännas.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt
beslutsrutan nedan med undantag av femte att-satsen som enligt kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag lyder;
att Falu kommun i sina byggprojekt ska installera hissar som har godtagbara
mått för person med permobil/el-moppe.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott den 9 augusti 2005; beslut om
fastställande av projektdirektiv för "Ett Falun tillgängligt för alla".
Kommunstyrelsen den 30 augusti 2005; Fastställande av projektdirektiv för
"Ett Falun tillgängligt för alla"
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott den 23 maj 2007; Delrapport för "Ett
Falun tillgängligt för alla"
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2011-02-25/Slutrapport 2011-02-25.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-03-15, § 53.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att godkänna slutrapporten,

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

67 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
78TT

2011-03-29

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) att i
kommande års verksamhetsplanering utveckla formerna för tillsyn av
"enkelt avhjälpta hinder" inom det uppdrag kontoret utför åt Byggnadsnämnden,
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att ta
fram en rutinbeskrivning i samband med alla ombyggnader/förändringar
i kommunens lokaler,
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att informera alla verksamheter om de tekniska installationer, tillgänglighetsanpassningar som utförts i den egna verksamheten,
att Falu kommun i sina nya byggprojekt och om möjligt vid ombyggnad
ska installera hissar som har godtagbara mått för person med permobil/el-moppe samt
att därmed förklara projekt "Ett Falun tillgängligt för alla" avslutat.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

68 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 79

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
79TT

2011-03-29

Svar på skrivelse från Domstolsverket om synpunkter
på promemoria om den framtida yttre organisationen för
vissa tingsrätter
Diarienummer KS 115/11

Ärendet
Falu kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Domstolsverkets promemoria ”Den framtida yttre organisationen för vissa tingsrätter”.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till remissvar och föreslår kommunstyrelsen besluta att avge yttrandet daterat den 17 februari 2011
som Falu kommuns yttrande i ärendet.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Promemoria från Domstolsverket Den framtida yttre organisationen för vissa tingsrätter 2011-01-25.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-06.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-03-15, § 54.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att inge yttrandet daterat den 17 februari 2011 som Falu kommuns yttrande
i ärendet.

Expeditioner
Domstolsverket

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 80

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
80TT

2011-03-29

Framställan om projekt ”heltid till alla”
Diarienummer KS 196/11

Ärendet
Falu kommuns politiska majoritet har givit uppdrag till personalchefen att
arbeta fram förutsättningar för och teckna ett lokalt kollektivavtal om heltid
till alla. För att nå det målet krävs att ett projekt startas med ett tydligt uppdrag, att projekt-, kommunikation och genomförandeplan arbetas fram samt
att resursförstärkning, stöd och engagemang ges.
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Allmänna utskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2011-0228.
Protokoll från allmänna utskottet 2011-03-16, § 21.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att starta projektet ”heltid till alla i Falu Kommun”,
att utse kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) som
projektägare med finansiering för 2011 genom fördelning från
Beslutsorgans Särskilda framtidsprojekt med 583 000 kr för att anställa
en projektledare på heltid och två projektmedarbetare på deltid under tre
år samt
att uppdra till personalchefen att återkomma till allmänna utskottet med en
formulerad projektplan senast i augusti 2011.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

70 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 81

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
81TT

2011-03-29

Strategi för energieffektivisering för Falu kommunkoncernen 2011-2014
Diarienummer KS 487/10

Ärendet
Falun kommunkoncern har en lång historia av arbete med energieffektivisering och klimatanpassning. Falu kommun har sökt och fått ett bidrag från
energimyndigheten för att arbeta med energieffektivisering under åren
2011-2014. En inledning i det arbetet är att göra en kartläggning av kommunkoncernens energianvändning och besluta om mål och strategi för energieffektiviseringsarbetet. I detta arbete har representanter för Kopparstaden,
Falu Energi & Vatten, kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter
och ekonomikontoret), trafik- & fritidsförvaltningen deltagit förutom kommunstyrelseförvaltningen (miljö & folkhälsa) som ansvarat för arbetet.
Strategin behandlas i kommunstyrelsens fastighetsutskott i de delar som
berör fastighetsförvaltning och av kommunstyrelsens allmänna utskott i
övriga delar.
Kommunstyrelseförvaltningens (miljökontoret) förslag är enligt beslutsrutan
nedan.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige har fastställt en Energiplan den 15 juni 2006 och ett
Miljöprogram den 13 september 2007 för den geografiska kommunen där
inriktningen på kommunens energiarbete stakats ut. Den föreslagna strategin
för energieffektiviseringsarbetet formulerar mål och åtgärder för vad Falu
kommun som koncern ska arbete med inom området. Dessa mål och åtgärder ligger i linje med inriktningen för det Energi- och Klimatprogram och
Miljöprogram som är under utarbetande.
Allmänna utskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Fastighetsutskottet beslutade att kommunstyrelseförvaltningen (miljö) ska
komplettera tjänsteskrivelse den 2 mars 2011 till kommunstyrelsens sammanträde den 29 mars enligt dagens diskussion, beträffande lokaloptimering, byggmaterial och behovsanpassad belysning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (miljökontoret) tjänsteskrivelse 2011-0302/reviderad 2011-03-22.
Protokoll från allmänna utskottet 2011-03-16, § 28.
Protokoll från fastighetsutskottet 2011-03-16, § 9.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

71 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
81TT

2011-03-29

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att fastställa strategi för energieffektivisering i de övergripande delarna och
i de delar som avser upphandling av energieffektiv utrustning, resande
och beteendepåverkan samt
att fastställa strategi för energieffektivisering i de delar som berör kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) fastighetsförvaltning.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (miljö & folkhälsa)
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

72 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 82

Paragraf

T§ 82R

Sammanträdesdatum

2011-03-29

Redovisning av genomförd internkontroll i Falu kommuns förvaltningar enligt kontrollplaner för år 2010
Diarienummer KS 35/11

Ärendet
Kontroller har genomförts i förvaltningarna i enlighet med gällande internkontrollreglemente och kontrollplaner för 2010. Underlag har sammanställts
och skickats till internkontrollsamordnaren för en samlad rapport.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag till beslut är enligt beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige fastställde den 5 februari 2004 ett reglemente för intern kontroll. Kommunrevisionen genomförde i slutet på 2004 och början på
2005 en granskning av efterlevnaden av reglementet. Ett reviderat reglemente antogs av kommunfullmäktige den 12 okober 2006 och gäller från
den 1 januari 2007. Vid sin senaste granskning fastslår KPMGs revisorer att
det finns stora brister i internkontrollarbetet i kommunen och betonar behovet av en övergripande och fungerande struktur, framför allt i det centrala
internkontrollarbetet. Sedan november 2010 finns en central internkontrollsamordnare i kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-0315/redovisning och sammanställning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att ta redovisningen av genomförd internkontroll enligt kontrollplan för år
2010 till protokollet samt
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att se över
reglemente, struktur och arbetsmodell för arbetet med intern kontroll i
Falu kommun.

Expeditioner
Kommunstyrelsekontoren
Nämnder/styrelser

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 83

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
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2011-03-29

Internkontrollplan 2011 för kommunstyrelseförvaltningen
Diarienummer KS 35/11

Ärendet
Enligt gällande reglemente för intern kontroll ska varje styrelse/nämnd upprätta och besluta om en särskild internkontrollplan för sin verksamhet senast
i februari för innevarande år.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige fastställde den 5 februari 2004 ett reglemente för intern kontroll. Efter granskning av kommunrevisionen antog kommunfullmäktige ett reviderat reglemente den 12 oktober 2006 som gäller från den 1
januari 2007. Kommunrevisionen har vid senare granskningar fastställt att
efterlevnaden av reglementet i kommunens förvaltningar har varit bristfällig, i synnerhet i kommunstyrelseförvaltningen. Beslut har tagits att tillsätta
en kommunövergripande internkontrollsamordnare samt att se över kommunens samlade system för intern styrning och kontroll. En samordnare
finns i kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) från november
2010.
Allmänna utskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-0302.
Protokoll från allmänna utskottet 2011-03-16, § 25.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att fastställa att internkontrollplaner för år 2011 för respektive kontor utgör
kommunstyrelseförvaltningens sammantagna plan för år 2011 samt
att ge kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) möjlighet att under
året justera nuvarande arbetsmodell för intern kontroll under förutsättning att fastställd internkontrollplan för 2011 inte ändras.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§
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Sammanträdesdatum

2011-03-29

Expeditioner
Kommunstyrelsekontoren

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 84

Paragraf

T§ 84

Sammanträdesdatum

2011-03-29

Information om "Förskottering av investeringar i Resecentrum"
Diarienummer KS 696/10

Ärendet/Tidigare behandling
Falu kommun samarbetar sedan 2003 med Trafikverket, Jernhusen AB och
Dalatrafik kring utvecklingen av ett resecentrum i Södra Centrum.
Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2010 att Falu kommun är
beredd att till Trafikverket förskottera medel (70 msek) för genomförandet
av Trafikverkets del i Resecentrum Falun.
Ordförande Jonny Gahnshag lämnar aktuell information i ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 85

Paragraf

T§ 85

Sammanträdesdatum

2011-03-29

Nominering av ombud till Intresseföreningen Bergslagets årsmöte 2011
Diarienummer KS 2/11

Ärendet/Tidigare behandling
Kommunstyrelsen har som ombud för Falu kommun nominerat Mats Dahlström (C) till Intresseföreningen Bergslagets årsmöte 2010, ombud ska nu
utses till årsmötet 2011.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att nominera Mats Dahlström (C) som Falu kommuns ombud till Intresseföreningen Bergslagets årsmöte 2011.

Expeditioner
Intresseföreningen Bergslaget
Mats Dahlström
Förtroendemannaregistret

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 86

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 86In

2011-03-29

Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet, Miljörådet, Beredningen för Falun Borlänge regionen, Falun
Borlänge regionen AB, Region Dalarna, Samverkansberedningen mellan Falu kommun och Landstinget Dalarna och VM-bolaget
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 och VM-bolaget.
För fullständig information avseende Region Dalarnas protokoll hänvisas
till www.regiondalarna.se/protokoll.html.
Beslutsunderlag
Inkomna protokoll distribueras elektroniskt.
Protokoll från VM-bolaget 2011-01-24 (utdelas).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag
att ta ovanstående informationer till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 87

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 87 Lo

2011-03-29

Lokalisering av Hälsinggårdens högstadieskola - Kommunens behov av skolor om fem år
Diarienummer KS 536/10

Ärendet/Tidigare behandling
Skolnämnden har behandlat lokalöversyn för grundskolor i Falu kommun
och beslutat att bibehålla Hälsinggårdsskolans högstadiedel i nuvarande
lokaler och föreslår därför kommunstyrelsen besluta att avsätta erforderliga
investeringsmedel för funktionsanpassning och underhåll enligt kommunfastigheters alternativ 3 (se nedan) inklusive ökade driftsmedel samt att inga
hyreshöjningar accepteras för skolförvaltningen så länge renoveringen bara
ger en godtagbar arbetsmiljö.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) alternativ 3 innebär;
Hälsinggårdsskolan hus A, B, H och L åtgärdas enligt myndighetskrav såsom ventilation och tillgänglighet, samt att man åtgärdar ytskikt och vissa
energiåtgärder på byggnaderna. Inga verksamhetsanpassningar är med i detta alternativ. Kostnad 56 miljoner kr, preliminär tillkommande hyra ca
4.500.000 kr/år.
Fastighetsutskottet har behandlat ärendet och ur ett fastighetsekonomiskt
perspektiv förordat en flytt av Hälsinggårdens högstadium till Haraldsbogymnasiet och att de lokaler som lämnas i Hälsinggårdsskolan avvecklas,
vilket innebär kostnadseffektivitet för skolförvaltningen och resulterar i positiva effekter för gymnasieskolans verksamhet.
Beslutsunderlag
Protokoll från fastighetsutskottet 2011-03-16, § 8/kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2011-02-14.
Protokoll från skolnämnden 2011-03-23, § 44/skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-02-28.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag, med
instämmande av Krister Johansson, Krister Andersson, Richard Holmqvist, Lilian Eriksson och Sten H Larsson
att inte utöka skolans driftsram för lokalhyror samt
att uppmana skolnämnden att göra en prioriteringslista för de kommande
årens investeringar i skollokaler.
Protokollsanteckning
Till protokollet antecknas att Kicki Stoor (V) och Svante Parsjö Tegnér (FP)
anmäler jäv inte deltar i överläggning och beslut av ärendet.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

79 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 87 Lo

Sammanträdesdatum

2011-03-29

Till protokollet lämnas protokollsanteckning från Lilian Eriksson (M), Göran Forsén (M), Christina Haggren (M), Håkan Hammar (M), Sten H Larsson (FAP) och Ingrid Näsman (KD) (bilaga § 87).

Expeditioner
Skolnämnden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

80 (81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 88

Paragraf

T§ 88

Sammanträdesdatum

2011-03-29

Barnchecklistan
Diarienummer KS 28/11

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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

81 (81)

