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Svar på medborgarförslag: Verka för att Borlänge och
Falun ingår i samma zon i Dalatrafiks tariffsystem
KS0740/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

2.

Kommunfullmäktige instämmer helt i förslagsställarens önskemål om
att föra Falu och Borlänge kommuner närmare varandra genom
prisvärda och attraktiva allmänna kommunikationer. Falun-Borlänge ska
ses som ett marknadsområde med en prissättning som verkar i denna
rikning.
Medborgarförslaget är besvarat.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun ska verka för att Borlänge
och Falun ingår i samma zon i Dalatrafiks tariffsystem.
Ärendet behandlades av utvecklingsutskottet den 17 september 2013 som
beslutade återremittera förslaget för ekonomisk analys, kopplat till
utredning om en zon för Falu kommun.
Trafik- och fritidsnämndens och utvecklingsutskottets förslag är att Falu
kommun ska arbeta för att Falun-Borlänge ska ses som ett marknadsområde
och hitta den prissättningsmodell som ger störst effekt på
resandeutvecklingen och de målgrupper som vi vill stimulera att åka med
Dalatrafik och att medborgarförslaget är besvarat.
Beslutsunderlag
Medborgarförslaget 2012-12-13.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-09-17, § 94.
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2013-11-14, § 166/tjänsteskrivelse
2013-10-22.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-11-21, § 1.
Förslag till beslut på sammanträdet
Richard Holmqvist (MP): Enligt beslutet.

Sänds till
Förslagsställaren

Justerandes signaturer
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Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Inför en
bilfri dag i innerstan en gång per år
KS0535/13

Beslut
Kommunsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Falu kommun ska delta i Europeiska Trafikantveckan då det kan
stärka arbetet med Falu Cykelkommun, ökat kollektivt resande eller
att visa på gaturummets potential. Deltagandet bör tidigast ske 2015.
2. Motionen bifalls.
Reservation
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Catharina Hjortzberg-Nordlund
(M), Göran Forsén (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (--) och
Svante Parsjö Tegnér (FP) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson föreslår i en motion att
en bilfridag införs i Falu innerstad en gång per år. Denna bilfria dag ska
kombineras med gratis eller rabatterad kollektivtrafik.
Under flera år deltog Falun i manifestationen ” En bilfri dag”. På senare år
har vi som kommun inte deltagit eftersom effekten av denna insats
bedömdes som liten så länge som insatsen inte kopplades till ett mer
långsiktigt arbete.
En bilfri dag har under åren utvecklats till Europeiska trafikantveckan
(European mobility week) och drivs av Europeiska kommissionen och i
Sverige av Naturvårdsverket.
Den Europeiska trafikantveckan är en upplysningskampanj som äger rum
den 16–22 september varje år. Kampanjen går ut på att motivera
medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning
som möjligt. Kampanjen ska också uppmuntra att man i de europeiska
städerna på olika sätt underlättar för invånarna att använda dessa alternativ.
Beslutet är enligt miljöförvaltningens förslag med justering enligt förslag på
sammanträdet. Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Motion 2013-09-08.
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-08.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-02-04, § 2.

Justerandes signaturer
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Förslag till beslut på sammanträdet
Richard Holmqvist (MP): Bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Mats Dahlström (C) och Mikael Rosén (M): Avslag till förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag.

Sänds till
Motionären
Miljöförvaltningen

Justerandes signaturer
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Svar på motion från Ove Raskopp (SD) avseende
redovisning av kostnader för skid-VM m m
KS0296/11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen är besvarad.
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamoten Ove Raskopp föreslår i en motion att
realistisk och garanterad kostnad för skid-VM redovisas vilket ska ställas i
proportion mot beräknad vinning. Därefter ska redovisas vilka andra
kommunala angelägenheter som inte kan genomföras pga. dålig ekonomi.
Generellt finns svar på denna typ av frågor att hämta på kommunens hemsida
under falun.se/skidvm2015. I ett tidigt skede räknade kommunen med en alltför låg
investeringskostnad ochifjol skrevs prognosen upp till 300 miljoner. Förutom de kommunala
medlen finns extern finansiering med 34 miljoner från bl.a. Region Dalarna och EU.
Den slutliga kostnaden kan redovisas om ungefär ett år, när alla investeringar är
slutredovisade.
Även beräknade intäkter redovisas på hemsidan, där de turistekonomiska effekterna
uppskattas. Det är svårt att uppskatta vad fler turister, fler företag, fler invånare och
fler evenemang tack vare ökad exponering av Falun och regionen ger för intäkter på
lång sikt. Skid-VM är ingen isolerad händelse, utan en katalysator för många olika
processer som bidrar till utvecklingen av ett attraktivt Falun – en kommun där människor
vill bo och verka. En positiv utveckling som innebär mer pengar till skola, vård
och omsorg.
Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens och utvecklingsutskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Motionen 2011-04-03.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-08.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-01-21, § 3.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.
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8 (49)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sänds till
Motionären

Justerandes signaturer

Sammanträdesdatum

2014-02-04

9 (49)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§4

Sammanträdesdatum

2014-02-04

Svar på motion från Lars Runsvik (M) och Bertil Eek (M):
Om det skapas förutsättningar för äldre att enkelt träna
balans och styrka skulle många fallolyckor kunna
förhindras
KS0578/13

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen är besvarad då omvårdnadsnämnden redan idag arbetar
aktivt med olika förebyggande insatser för att undvika fallskador hos
äldre.
Sammanfattning
Lars Runsvik och Bertil Eek uttrycker i sin motion att förebyggande insatser
i form av styrke- och balansträning är viktiga för att undvika fallskador hos
äldre. Genom att erbjuda äldre fysisk aktivitet och balansträning skulle
många fallskador förebyggas och miljarder kronor sparas.
De föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till berörd/ berörda förvaltningar att utreda äldres fallskador och förslå förebyggande åtgärder.
Omvårdnadsnämnden överlämnar förvaltningen tjänsteskrivelse från den 25
oktober 2013 som svar på motionen. Allmänna utskottets förslag är enligt
beslutet.
Beslutsunderlag
Motion 2013-10-02.
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2013-12-18/tjänsteskrivelse 2013-1025.
Protokoll från allmänna utskottet 2014-01-22, § 1.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.

Sänds till
Motionärerna
Omvårdnadsnämnden

Justerandes signaturer
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Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP): "Full
insyn i ekonomin"
KS0182/13

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen är bifallen i dess syfte att förenkla ekonomisk information
med hänvisning till att uppdrag tidigare lämnats till ekonomikontoret
att fortsätta utvecklingsarbetet med att göra årsredovisning och
verksamhetsplan- och budgetdokument mer tillgängliga för
medborgare och anställda.
Sammanfattning
Svante Parsjö Tegnér föreslår i en motion att i samband med budget och
ekonomisk årsredovisning i Falu kommun ska en tydlig sammanställning
finnas som redovisar de tre finansiella målen, resultat, soliditet och andel lån
till investeringar enligt i motionen preciserade punkter.
Syftet med motionen är att falubor och förtroendevalda snabbt ska kunna få
en överblick av den kommunala ekonomin och dess finansiella mål.
Beslutet är enligt ekonomikontorets och allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Motion 2013-01-31.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-01-02.
Protokoll från allmänna utskottet 2014-01-22, § 2.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt allmänna utskottets förslag.
Svante Parsjö Tegnér (FP): Bifall till allmänna utskottets förslag med
tillägget att i samband med kommunens årsredovisning på separat blad
redovisa lämpliga nyckeltal vad gäller resultat, skuldsida och tillgångssida
för Falu kommun och varje bolag för sig.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens eget förslag.

Sänds till
Justerandes signaturer
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Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP): Ökad
måluppfyllelse i Faluns kommunala skolor - från
byråkrati till elevers behov i centrum
KS0363/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
Reservation
Svante Parsjö Tegnér (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
eget förslag.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2013 att återemittera
ärendet för att behandla de i motionen ställda frågorna/förslagen. I synnerhet
den del som avser strukturella bidrag för att motverka effekten av
socioekonomiska faktorer i skolan.
Motionären begärde att skolkontoret skulle utreda och särskilja den
administrativa delen av skolkontoret från den del som arbetar med
skolutveckling och att skolkontorets resurser skulle föras över till rektorer
på grundskolan.
Grundskolan och skolutveckling är totalt cirka 7 tjänster som skulle ge i
genomstnitt personaltillskott på 0,27 % extra per grundskola. Skolkontoret
redovisar också system för socioekonomiska faktorer.
Förvaltningens och barn- och utbildningsutskottets förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Motionen daterad 2012-05-02
Protokoll från skolnämnden 2012-10-24, § 188/ skolförvaltningens
tjänsteskrivelse 2012-09-21.
Protokoll från kommunstyrelsen 2013-06-04, § 133.
Protokoll från kommunfullmäktige 2013-09-25, § 170.
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2013-12-02.
Protokoll från barn- och utbildningsutskottet 2013-12-09.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till barn- och utbildningsutskottets
förslag.
Justerandes signaturer
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Svante Parsjö Tegnér (FP): Bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt barn- och utbildningsutskottets förslag.

Sänds till
Motionären
Skolkontoret

Justerandes signaturer
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Svar på motion från Åsa Nilser (FP): Inför sommarskola
med kvalité och för alla i åldern 14-18 år
KS0375/13

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
Sammanfattning
Åsa Nilser (FP) har i en motion föreslagit att Falu kommun ska införa
sommarskola med kvalitet för alla elever i åldern 14-18 år. Hon föreslår
också att man ska anställa behöriga lärare för att öka kvalitén på
sommarskolan och att alla ämnen som krävs för att bli antagen till
gymnasiet ska omfattas.
I Falu kommun har arbetsmarknads- och integrationskontoret (AIK) haft
uppdraget att bedriva sommarskola för elever i åk 8 inom ämnena svenska,
engelska och mattematik. Sommarskolan har även finansierats av AIK.
Skolkontoret instämmer i att sommarskolan kan vara ett bra sätt att ge
elever möjlighet att komplettera sina studier. Men att bedriva sommarskola
på det sätt som motionären föreslår är förenat med stora kostnader, vilket
skulle medföra att elevpengen till den ordinarie verksamheten skulle
minska.
Förvaltningens och barn- och utbildningsutskottets förslag är enligt förslaget
ovan.
Beslutsunderlag
Motionen daterad 2013-05-06.
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2013-10-05.
Protokoll från barn- och utbildningsutskottet 2013-12-09, § 63.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till barn- och utbildningsutskottets
förslag.
Svante Parsjö Tegnér (FP): Bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt barn- och utbildningsutskottets förslag.
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Ansökan om kommunal borgen från Envikens
Ekonomisk förening
KS0618/13

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Bevilja Envikens Fiber Ekonomisk förening en borgen om maximalt
500 000 kronor att användas till leverantörsbetalningar under
utbyggnaden av fibernätet i Rönndalen/Enviken tills beviljade bidrag
utbetalas, dock längst till den 31 december 2015.
Sammanfattning
Envikens Fiber Ekonomisk förening inkom den 25 oktober 2013 med en
ansökan om kommunal borgen på en kredit hos Bjursås Sparbank om
500 000 kronor. Krediten ska vid behov utnyttjas för utbyggnaden av
fibernätet i Rönndalen/Enviken tills beslutade bidrag från Länsstyrelsen i
Dalarnas län finns tillgängliga.
Ekonomikontorets förslag är att bevilja Envikens Fiber Ekonomisk förening
en borgen om maximalt 500 000 kronor att användas till
leverantörsbetalningar under utbyggnaden av fibernätet i
Rönndalen/Enviken tills beviljade bidrag utbetalas. Utvecklingsutskottets
förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Ansökan från Envikens Fiber Ekonomisk förening 2013-10-23.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-12-16.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-01-21, § 4.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Sänds till
Envikens Fiber Ekonomisk förening
Ekonomikontoret

Justerandes signaturer
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Antagande av VA-plan för Falu kommun
KS0098/10

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1.

Förslag till VA-plan, steg 3, för Falu kommun, inklusive bilagor,
antas.

2.

Ge kommunstyrelsen i uppdrag att framåt besluta om revideringar i
VA-utbyggnadsplanen (bilaga 2 till VA-plan).

Sammanfattning
Att säkerställa tillgången på rent dricksvatten är en av de viktigaste
framtidsfrågorna i världen. I Falun finns områden där naturgivna
förutsättningar, som berggrundens sammansättning och lokala
markförhållanden, såväl som mänsklig påverkan riskerar förorena våra
dricksvattentäkter och vattendrag och därmed orsaka problem för
människors hälsa eller miljön.
Syftet med VA-planen är att på ett strukturerat sätt arbeta för en långsiktigt
hållbar vatten- och avloppsförsörjning i kommunen. VA-planen ger en
större tydlighet och framförhållning för den kommunala organisationen,
kommuninvånarna och andra som äger fastigheter i Falu kommun.
En av kommunfullmäktige beslutad VA-plan innebär bl.a. sjösättningen av
ett åtgärdsarbete med ambitionen att område för område tas in i den
allmänna VA-anläggningen. Kommunens del i finansieringen hanteras i den
årliga budgetprocessen.
Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets förslag.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-08.
VA-plan steg 3 i arbete med VA-planering för Falu kommun,
antagandehandling.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-01-21, § 5.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sänds till
Länsstyrelsen
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret
Miljönämnden
Falu Energi & Vatten AB

Justerandes signaturer

Sammanträdesdatum

2014-02-04
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 10

Sammanträdesdatum

2014-02-04

Godkännande av anläggnings- och lägenhetsarrende
Hälsinggårdsbryggan/Strandvägen
KS0162/13

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Avtal med Hantverk i Dalarna AB om anläggnings- och
lägenhetsarrende enligt förslag daterat den 14 november
2013 godkänns.
2. Trafik- och fritidsnämnden får i uppdrag att teckna
ovanstående avtal.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 9 oktober 2008 en ny detaljplan för området
Hälsinggårdsbryggan/Strandvägen, i syfte att möjliggöra exploateringar för
friluftslivet på sjön Runn.
En av exploateringarna som skulle ske var uppförandet av anläggningar för
service för båtlivet och friluftslivet i och vid Runn. Trafik- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till arrendeavtal och trafik- och
fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 14 november 2013 att
föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt trafik- och fritidsnämnden att
teckna avtal om anläggnings- och lägenhetsarrende med Hantverk i Dalarna
AB.
Beslutet är enligt förvaltningens och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-09.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-01-21.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Sänds till
Trafik- och fritidsnämnden
Hantverk i Dalarna AB

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 11

Sammanträdesdatum

2014-02-04

Godkännande av samarbetsavtal mellan Falu kommun
och Kulturföreningen Magasinet
KS0572/13

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Samarbetsavtal mellan kommunen och Kulturföreningen Magasinet för
2014 tom 2020 godkänns.
2. Finansieringen av avtalet uppgår till totalt 8 750 000, fördelat
på 1 250 000 kr per år. Kostnaden belastar Ej
förvaltningsanknuten verksamhets driftram.
3. Kjell Nyström (opol) utses till Falu kommuns revisor i den
ekonomiska föreningen Magasinet.
Sammanfattning
Magasinet är en mötesplats för samtidskultur som initierar, planerar och genomför
gränsöverskridande samarbeten. En neutral aktör som verkar för ökad samverkan mellan
kreatörer, institutioner, skola/högskola, näringsliv och allmänhet. För att vidareutveckla och
stärka Magasinet planeras investeringar på ca 8 mkr. Det ska öka tillgängligheten, kapaciteten
och användbarheten vilket gör att Magasinet kan fylla rollen som Faluns kulturhus. Falu
kommun har identifierat kreativa och kulturella näringar som ett viktigt område för
näringslivsutveckling, ökad attraktivitet och genom Kulturskolan. I avtalsförslaget föreslås
Magasinet fortsätta utveckla mötesplatsen, vara en arena för scen- och bildkonst, använda
kultur som utvecklingskraft och ge en flerdimensionell bild av varumärket Dalarna.
Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag med tillägg av punkten 3.
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-12-02 (inkl. utkast 3
till samarbetsavtal).
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-01-21, § 9.
Kompletteringar från kulturföreningen Magasinet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Johansson (S) med instämmande av Krister Andersson (--), Linnea Risinger (MP)
och Richard Holmqvist (MP): Enligt beslutet.
Sten H Larsson (--): Avslag till förmån för ett treårigt avtal om 500 000 kr/år varefter en ny
ansökan får göras.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-02-04

Svante Parsjö Tegnér (FP): Avslag då frågan bör hanteras av evenemangsrådet och
avtalstiden är för lång.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslagen enligt nedan vilket kommunstyrelsen
godkänner.
Krister Johanssons m.fl. förslag utgör huvudförslaget.
Ordföranden ställer sedan Sten H Larssons förslag mot Svante Parsjö Tegnérs förslag och
finner att kommunstyrelsen utser Sten H Larssons förslag till motförslag.
Därefter ställer ordföranden Krister Johanssons m.fl. förslag mot Sten H Larssons förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Krister Johanssons m.fl. förslag.

Sänds till
Kulturchef
Kommundirektör
Kulturföreningen Magasinet
Landstinget Dalarna
Region Dalarna

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 12

Sammanträdesdatum

2014-02-04

Fastställande av arvoden och ersättningar i samband
med allmänna val och val till Europaparlamentet
KS0108/14

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Arvodet till ordföranden i valnämnden, under valår, ska utgöra
23,2 % av prisbasbeloppet i årsarvode.
2. Arvodet till valnämndens 1:e vice och 2:e vice ordförande, under
valår ska utgöra 5 % av prisbasbeloppet i årsarvode.
3. Arvodet till ordförande i valdistrikt fastställs till 6 % av
prisbasbeloppet.
4. Arvodet till vice ordförande i valdistrikt fastställs till 5 % av
prisbasbeloppet.
5. Arvodet till övriga valförrättare i valdistrikt fastställs till 4 % av
prisbasbeloppet.
6. Arvodet till särskild röstmottagare fastställs till 4 % av
prisbasbeloppet.
7. Arvodet till röstmottagare vid förtidsröstning fastställs till 150 kr per
timme.
8. Ersättningen för deltagande i utbildningen fastställs till 250 kr.
9. Arvodet till valnämndens ledamöter vid förrättning fastställs till
150 kr per timme.
10. Arvodet till valnämndens ledamöter under valdagen fastställs till
150 kr per timme. Maximiersättningen per dag enligt kommunens
regler skall inte gälla under valdagen.
11. Arvode för arbetstid efter kl. 21.00 under valdagen ska utgå med
150 kr per timme till samtliga valförrättare.
12. Reseersättning för valdagen och till utbildningen ska utgå enligt
kommunens regler.
13. Ovanstående beslut avser val till Europaparlamentet samt för
allmänna val. I de fall dessa val infaller under samma år utgår
ersättning enligt ovan för respektive val.
Sammanfattning

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-02-04

Med hänsyn till att det senaste fastställandet av arvode och ersättningar i
samband med val skedde år 2002 har en översyn av arvoden och
ersättningar i samband med allmänna val och val till Europaparlamentet
skett. Förslaget är i princip identiskt med tidigare beslut men med
revideringen att timersättningen justeras från 120 kr till 150 kr och
ersättningen för deltagande i utbildningen justeras från 220 kr till 250 kr.
Höjningen motiveras utifrån att ersättningen i de delarna legat på samma
nivå under tolv år medan de ersättningar som är baserade på prisbasbeloppet
givetvis justerats med automatik. Även ett förtydligande görs att
arvodesbeslutet avser val till europaparlamentet respektive allmänna val.
Beslutet är enligt förvaltningens och allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-12-20.
Protokoll från allmänna utskottet 2014-01-22, § 3.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.

Sänds till
Valnämnden

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 13

Sammanträdesdatum

2014-02-04

Godkännande av boendeplan 2013-2030 för äldre
KS0414/13

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Boendeplan för äldre 2013-2030 antas enligt förslag med tillägget att
äldreboenden som planeras för 2015-2016 utökas från 32 till 48 lägenheter
för att inte försena nödvändiga investeringar i ytterområdena.
Sammanfattning
Boendeplanen har justerats efter synpunkter från Kommunstyrelsens
fastighetsutskott, kommunfastigheter och ekonomikontoret.
Förvaltningens förslag är att justera boendeplanen enligt direktiv på mötet
samt att godkänna reviderad boendeplan för äldre 2013-2030.
Fastighetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande
förslag till Boendeplan för äldre 2013-2030.
Beslutsunderlag
Kommunfastigheters tjänsteskrivelse med bilagor 2014-01-20.
Protokoll från fastighetsutskottet 2014-01-23, § 12.
Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Johansson (S) med instämmande av Mats Dahlström (C): Bifall till
fastighetsutskottets förslag med tillägg att äldreboenden som planeras för
2015-2016 utökas från 32 till 48 lägenheter för att inte försena nödvändiga
investeringar i ytterområdena.

Sänds till
Ekonomikontoret
Kommunfastigheter
Omvårdnadsförvaltningen

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 14

Sammanträdesdatum

2014-02-04

Svar på medborgarförslag: Nattfritids
KS0563/13

Beslut
Medborgarförslaget är besvarat.
Sammanfattning
Skolkontoret har sedan 1984 erbjudit förskola/fritidshem på obekväm
arbetstid. Avdelningen Nattugglan är en dygnet runt öppen avdelning för
barn mellan 1 och 12 år. Skolbarnen där kombinerar sin ordinarie
fritidshemsplacering med en plats på Nattugglan.
Förvaltningens och barn- och utbildningsutskottets förslag är enligt beslutet
ovan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-09-19.
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2013-12-02.
Protokoll från barn- och utbildningsutskottet 2013-12-09, § 73.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till barn- och utvecklingsutskottets
förslag.

Sänds till
Medborgarförslagsställaren
Skolkontoret
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 15

Sammanträdesdatum

2014-02-04

Svar på medborgarförslag: Tillhörighet för barn i
grundskola boende i Bergsgården
KS0417/13

Beslut
Bussförbindelserna möjliggör transport både till och från Bjursåsområdet och skolorna i Faluns västra område, och busskortet gäller
oavsett vilken av de aktuella skolorna man väljer. Medborgarförslagets
fråga om grundskolornas organisation och tillhörighet är betydligt större
och kan få konsekvenser på andra skolområden, vilket kräver noggrann
utredning och behandlas därför inte nu. Därmed anses
medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning
Skolkontoret har fått ett medborgarförslag rörande tillhörighet för barn i
grundskolan boende i Bergsgården för handläggning och beslut.
Barn boende i Bergsgården kan fritt välja mellan att gå i Britsarvsskolan,
Tegelbruksskolan eller Slättaskolan alternativt i Grycksbo-Bjursåsområdet.
Busskort utgår i båda fallen och i nuläget finns fungerande bussförbindelse
till båda alternativen.
Frågan om tillhörighet för barn i Bergsgården kan få konsekvenser på andra
skolområden vilket kräver en noggrann utredning.
Beslutet är enligt barn- och utbildningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-06-06.
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2013-11-27.
Protokoll från barn- och utbildningsutskottet 2013-12-09, § 70.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till barn- och utbildningsutskottets
förslag.

Sänds till
Medborgarförslagsställarna
Skolkontoret
Kommunfullmäktige
Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Sammanträdesdatum

2014-02-04
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 16

Sammanträdesdatum

2014-02-04

Godkännande av nytt avtal med ALMI Företagspartner
Gävle Dala AB
KS0672/13

Beslut
1. Godkänna föreliggande avtal för perioden 2014 – 2017 om ägandet m.m. av ALMI
Företagspartner Gävle Dala AB.
2. Finansiering av Falu kommuns del av det årliga aktieägartillskottet sker genom Ej
förvaltningsanknuten verksamhet.
3. Ekonomikontoret får i uppdrag att i budget arbeta in den nivå på aktieägartillskottet
som avtalet för perioden 2014 – 2017 förutsätter.
Sammanfattning
ALMI Företagspartner Gävle Dala AB är ett regionalt dotterbolag i en koncern med
det statligt ägda ALMI Företagspartner AB som moderbolag. ALMI
Företagspartner Gävle Dala AB ägs av ALMI företagspartner AB (51 %), av
Region Dalarna (24,5%) och Region Gävleborg (24,5%).
ALMI Företagspartner Gävle Dala AB:s verksamhet finansieras huvudsakligen via
ägartillskott vilka regleras i ett samverkansavtal mellan ägarna. Ett särskilt avtal
avseende fördelning av kostnader, verksamhetsinriktning samt samverkansmöjligheter upprättas även mellan Region Dalarna å ena sidan och Dalarnas
kommuner och Dalarnas landsting å andra sidan.
Region Dalarna har upprättat förslag till avtal mellan Dalarnas kommuner och
Dalarnas landsting för perioden 2014 till och med 2017. För att avtalet ska bli
gällande fodras att samtliga kommuner, landstinget samt Region Dalarna beslutar
att anta avtalet.
Beslutet är enligt ekonomikontorets och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-01-02.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-01-21, § 7.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.

Sänds till
Region Dalarna

Justerandes signaturer

29 (49)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ekonomikontoret

Justerandes signaturer

Sammanträdesdatum

2014-02-04
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 17

31 (49)

Sammanträdesdatum

2014-02-04

Godkännande av ändring av aktieägaravtal för Skid-VM i
Falun 2015 AB
KS0297/11

Beslut
Förslag till ändringar av aktieägaravtal för Skid-VM i Falun 2015 AB godkänns enligt
förslag 2014-01-22 med tillägget att båda huvudägarna måste vara representerade för
beslutsförhet.
Sammanfattning
Ett aktieägaravtal tecknades 2011 mellan dåvarande ägare av Skid-VM i Falun 2015 AB
(VM-bolaget), Falu kommun och Svenska Skidspelen. Avtalet ändrades 2012 genom att ett
tillägg gjordes i samband med att Svenska Skidspelen AB gick in som delägare. Vid detta
tillfälle avtalades även om en ny bolagsordning. Nu föreslås ytterligare ett tillägg till
aktieägareavtalet, tillägg 2.
Under en inledande period har VM-bolaget haft en arbetande styrelseordförande, som senare
även utsetts till vd i VM-bolaget. Det är tveksamt om det är lämpligt att samma person är vd
och styrelseordförande och styrelsen har därför kommit fram till att en annan av de ordinarie
styrelseledamöterna, som företräder Falu kommun, ska vara ordförande i styrelsen. Vd
kvarstår som styrelseledamot.
Vid beslutet 2012 avseende ny bolagsordning och tillägg till aktieägareavtalet beslutades även
att ”Kommunstyrelsen bemyndigas att vid behov fatta erforderliga beslut till ytterligare
förändringar i aktieägaravtal för Skid-VM i Falun 2015 AB”.
Utvecklingsutskottet beslutade vid sitt sammanträde att tilläggsavtal 2 omarbetas till
kommunstyrelsens sammanträde den 4 februari med justering att vd har utslagsröst vid lika
röstetal. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna
ändringarna av aktieägaravtalet för Skid-VM i Falun 2015 AB enligt förslag 2014-01-22.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-08/ 2014-01-20.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-01-21, § 8.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-24/ förslag till
aktieägaravtal i lydelse 2014-01-22.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Rosén (M) med instämmande av ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt beslutet.

Justerandes signaturer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sänds till
Skid-VM 2015 i Falun AB
Svenska Skidförbundet
Svenska Skidspelen AB

Justerandes signaturer

Sammanträdesdatum

2014-02-04
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 18

Sammanträdesdatum

2014-02-04

Beslut om ny organisation för Kultur- och
ungdomsförvaltningen – mindre justering med
anledning av övertagandet av samordningsansvaret för
världsarvet
KS0537/07

Beslut
1. Driftbudget för 2014 på 525 000 kr överförs till kultur- och
ungdomsnämnden från ej förvaltningsanknuten verksamhet (K620).
2. Driftbudget 2014 för världsarvskansliet på 90 000 kr överförs till
kultur- och ungdomsnämnden från kommundirektörens (ansvar
K100) driftram.
3. Ovanstående ersättningar har tidigare utbetalats till Visit Södra
Dalarna AB, men upphör i samband med att Visit Södra Dalarnas
verksamhetsansvar övergår till Falu kommun den 1 januari 2014.
Sammanfattning
I samband med att UNESCO utnämnde gruvlandskapet i Falun till världsarv
år 2001 skapades en tjänst för samordning av världsarvet. Kommunstyrelsen
gav uppdraget att utföra denna tjänst till dåvarande turistbolaget
Välkommen till Falun AB. Bolaget fick även en budget för detta och en
världsarvssamordnare anställdes. Bolaget heter nu Visit Södra Dalarna och
har bidrag för världsarvskansliet från Falu kommun och Dalarnas Museum.
Visit Södra Dalarna AB och kultur- och ungdomsnämnden har föreslagit att
världsarvskansliet och världsarvssamordnaren ska föras över från bolaget
till kultur- och ungdomsnämnden.
Beslutet är enligt ekonomikontorets och allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från kultur-och ungdomsnämnden 2013-11-14, § 78/
tjänsteskrivelse 2013-11-13.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-01-08.
Protokoll från allmänna utskottet 2014-01-22, § 4.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt beslutet.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sänds till
Kultur- och ungdomsförvaltningen
Kommundirektören/Beslutsorgan
Ekonomikontoret

Justerandes signaturer

Sammanträdesdatum
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 19

Sammanträdesdatum

2014-02-04

Svar på revisionsrapport över Granskning av
delårsrapport per 2013-08-31
KS0583/13

Beslut
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2013 är
kommunens svar på revisionsrapport om granskning av delårsrapport
per 2013-08-31.
Sammanfattning
De förtroendevalda revisorernas biträde, revisionsbyrån KPMG, redogör i
sin granskningsrapport över kommunens delårsbokslut 2013 för sina
iakttagelser och synpunkter.
Beslutet är enligt ekonomikontoret och allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-12-20.
Revisionsrapport om granskning av delårsrapport per 2013-08-31.
Protokoll från allmänna utskottet 2014-01-22, § 6.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Sänds till
Kommunrevisionen inkl. Falu kommuns svar
Ekonomikontoret

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 20

Sammanträdesdatum

2014-02-04

Redovisning av genomförd internkontroll i Falu
kommuns förvaltningar och helägda bolag enligt
kontrollplaner för år 2013
KS0035/13

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen av genomförd
internkontroll enligt kontrollplaner för år 2013.
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges reglemente för internkontroll gäller från 1 januari
2007. Reglementet syftar till att säkerställa att styrelse och nämnder
upprätthåller en tillfredställande intern kontroll. Varje år ska
styrelsen/nämnden anta en särskild plan för den interna kontrollen enligt de
gemensamma anvisningar som kommunstyrelsen utfärdar. Kontroller har
genomförts i förvaltningarna och i Kopparstaden AB i enlighet med
gällande internkontrollreglemente och kontrollplaner för 2013.
Återrapporter skickas till internkontrollsamordnaren för en årlig samlad
rapport till kommunstyrelsen senast i samband med årsredovisningens
upprättande.
Ekonomikontoret redovisar internkontrollplaner från 2013.
Internkontrollplanerna har två förvaltningsgemensamma granskningsområden.
Upphandling och inköp: riktlinjer och bestämmelser.
Avtalsdatabas: registrering av verksamhetens ingångna avtal i kommunens
avtalsmodul.
Beslutet är enligt ekonomikontorets och allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-12-16.
Protokoll från allmänna utskottet 2014-01-22, § 7.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.

Justerandes signaturer
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-02-04

Sänds till
Styrelser och nämnder, kommunstyrelsekontoren och Kopparstaden AB inkl
ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-12-15

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-02-04

§ 21
Revidering av friskvårdsriktlinjer för medarbetare i Falu
kommun
KS0622/13

Beslut
Reviderade riktlinjer för friskvård i Falu kommun antas enligt
personalkontorets tjänsteskrivelse den 18 december 2013.
Sammanfattning
Falu kommun har länge arbetat med en aktiv friskvård genom bl.a. friskvårdsinspiratörer på alla kommunens arbetsplatser. Det är på arbetsplatsen
vi kan påverka hälsoutvecklingen och det är arbetsgruppen som tillsammans
med chefen fastställer vad som är viktigt för hälsoutvecklingen och arbetar
in det i årliga handlingsplaner.
På kommunstyrelsens allmänna utskott i november presenterades förslag till
reviderade friskvårdsriktlinjer som ett led i att dels skapa ökad likställighet
vad gäller nyttjandet av friskvård dels för att genomföra besparingar under
2014. Ärendet blev återremitterat och efter de intentioner som gavs har
några justeringar i de nya riktlinjerna genomförts. Dessa innebär kortfattat
att friskvård på arbetstid tas bort ur riktlinjerna och att den individuella
subventionen av gymkort och dylikt maximeras till 1000 kr/medarbetare och
år.
Beslutet är enligt personalkontorets och allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2013-12-18.
Reviderade riktlinjer för friskvård och Friskvårdspolicy för medarbetare i
Falu kommun 2013-12-17.
Protokoll från allmänna utskottet 2014-01-22, § 8.
Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Johansson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag.
Svante Parsjö Tegnér: Bifall till allmänna utskottets förslag med ändring av
tredje stycket på sida 2 i dokumentet Riktlinjer för friskvård i Falu kommun
till lydelsen: Arbetsplatsen avsätter motsvarande 1000 kr/månadsanställd
och år för friskvård. Summan används för utlägg som avser friskvård till
enskilda medarbetare. Möjlighet till ersättning för enskild medarbetare
gäller de aktiviteter som omfattas av skatteverkets regler för skattefri
motion och annan friskvård: www.skatteverket.se. Ersättning betalas ut i
efterhand mot uppvisande av kvitto.
Justerandes signaturer
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Sammanträdesdatum

2014-02-04

Beslutsgång
Ordföranden ställer besluten mot varandra finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Krister Johanssons yrkande.

Sänds till
Samtliga nämnder och styrelser, kommunstyrelsekontoret inkl Reviderade
riktlinjer för friskvård och Friskvårdspolicy för medarbetare i Falu kommun
2013-12-17.

Justerandes signaturer
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Kommunstyrelsen

§ 22

Sammanträdesdatum

2014-02-04

Ansvar för Teknikverkstadens verksamhet
KS0191/09

Beslut
Ansvaret för teknikverkstadens verksamhet kvarstår inom
skolförvaltningens verksamhetsområde.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 15 oktober 2013 skolkontoret i uppdrag att utreda vem som ska ansvara för teknikverkstadens
verksamhet.
Regeringen har givit Skolverket i uppdrag att satsa särskilt på utveckling av
undervisningen i naturkunskap och teknik under åren 2012-2016. Uppdraget
är att genomföra systematiska kompetensutvecklingsinsatser för pedagoger
inom förskola, förskoleklass, skola och särskola i syfte att öka elevers
måluppfyllelse och stimulera intresset för naturvetenskap och teknik. För
Falu kommun är det naturligt att teknikverkstaden får vara ett nav i detta
arbete och det är därför viktigt med en tydlig koppling till skolkontoret.
Beslutet är enligt skolkontorets och barn- och utbildningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2013-10-15, § 122.
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2013-10-05.
Protokoll från barn- och utbildningsutskottet 2013-12-09, § 64.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till barn- och utvecklingsutskottets
förslag.

Sänds till
Skolkontoret

Justerandes signaturer
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Kommunstyrelsen

§ 23

Sammanträdesdatum

2014-02-04

Revisionsrapport över granskning av
medlemskommunernas styrning och uppföljning av
Räddningstjänsten Dala Mitt
KS0652/13

Beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse daterat 2014-01-21 lämnas
till Kommunrevisionen som svar på revisionsrapporten.
2.

Ordföranden i RDM ges i uppdrag att med berörda
kommunledningar och RDM lägga förslag till nya
samverkansstrukturer för att främja strategiska måldiskussioner och
uppföljningar från såväl RDM som kommunerna i syfte att följa upp
gällande handlingsprogram. Förslaget till ny struktur redovisas till
förbundsdirektionen.

3.

RDM tillsammans med ekonomicheferna i berörda kommuner
initierar ett uppdrag i syfte att utarbeta en gemensam
planeringsprocess och tidplan för budgetarbetet. Uppdraget
återredovisas till förbundsdirektionen som lämnar ett gemensamt
förslag till respektive kommunstyrelse.

4.

RDM ges i uppdrag att i samverkan med börda övergripande
verksamhetsansvariga (i Falun kanslichefen) fastställa en gemensam
struktur för de kommunenskilda träffarna.

5.

Stadskansliet ges i uppdrag att justera förbundsordningen för RDM
efter de förändringsprocesser som kommer att ske med anledning av
resultatet av de utredningsuppdrag som redovisas i detta svar och
som har bäring på styrdokumentet.

Sammanfattning
Revisionen för Falu kommun har lämnat en rapport för synpunkter som
gäller en utredning medlemskommunernas styrning och uppföljning av
Räddningstjänsten Dala Mitt. I huvudsak önskas svar på
•

hur kommunerna avser att strukturera målarbetet och
verksamhetsuppföljning,

•

hur kommer förtydligandet av rollerna på tjänstemannanivå att göras
och vilken tjänstemannanivå i respektive kommun ansvarar för vilka
frågor gentemot RDM

•

när kommer justeringar i förbundsordningen att göras utifrån
budgetprocessen och förtydligandet kring att RDM ska verka utifrån
hela det geografiska området som de fyra medlemskommunerna utan
inblandning av de kommunala gränserna?

Justerandes signaturer
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-02-04

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan.
Beslutsunderlag
Revisionsrapporten medlemskommunernas styrning och uppföljning av
RDM.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-21.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till förvaltningens förslag.

Sänds till
RDM
Berörda kommuner
Kommundirektör
Kanslichef
Ekonomichef
Kommunalförbundets Revision (inkl. yttrande)

Justerandes signaturer
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Kommunstyrelsen

§ 24

Sammanträdesdatum

2014-02-04

Information om internationella projekt och samarbeten
2013
KS0141/14

Beslut
Informationen tas till protokollet.
Sammanfattning
Falu kommuns internationella koordinator, Linda Varga, informerar om de
internationella samarbeten, projekt och aktiviteter som utförts under 2013
samt en övergripande plan för kommande arbete.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-27.

Justerandes signaturer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 25

Sammanträdesdatum

2014-02-04

Information om demokratiwebb
KS0028/14

Beslut
Informationen tas till protokollet.
Sammanfattning
Linnea Risinger (MP) informerar om utvecklingen av och arbetet med
projektet Falu demokratiwebb.

Justerandes signaturer

44 (49)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 26

Sammanträdesdatum

2014-02-04

Information om Trästad Falun och Innobuild
KS0028/14

Beslut
Informationen tas till protokollet.
Sammanfattning
Mats Dahlström (C) och Krister Johansson (S) lämnar information om
Trästad Falun, trädbyggnadsstrategin och Innobuild.

Justerandes signaturer
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§ 27

Sammanträdesdatum

2014-02-04

Val till miljörådet
KS0002/14

Beslut
Jessica Wide (S) och Mats Dahlström (C) utses till ledamöter i
miljörådet.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-12, § 290, att utöka miljörådet med
två politiker som är ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen, en som
utses av majoriteten och en som utses av oppositionen.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunfullmäktige 2013-12-12, § 290.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden redogör för förslag till beslut och yrkar bifall till detsamma.

Sänds till
Valda
Miljörådet
Förtroendemannaregistret

Justerandes signaturer
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§ 28

Sammanträdesdatum
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Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet,
Miljörådet, Falun Borlänge regionen AB, Region
Dalarna, Samverkansberedningen mellan Falu kommun
och Landstinget Dalarna, Skid-VM 2015 i Falun AB,
Lugnet i Falun AB och Upphandlingsnämnden
KS0028/14

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Aktuell information från Tillväxtrådet, Miljörådet, Folkhälsorådet, Falun
Borlänge regionen AB, Region Dalarna, Samverkansberedningen mellan
Falu kommun och Landstinget Dalarna, Skid-VM 2015 i Falun AB, Lugnet
i Falun AB och upphandlingsnämnden.
Beslutsunderlag
Protokoll från Tillväxtrådet 2013-12-16.
Protokoll från Miljörådet 2013-11-07.
Protokoll från Folkhälsorådet 2013-11-27.
Protokoll från Upphandlingsnämnden 2013-11-18.
Protokoll från Lugnet i Falun AB 2013-11-07.
Protokoll från Skid-VM i Falun 2015 AB 2013-10-14.
Protokoll från Direktionens sammanträde i Region Dalarna 2013-10-23.
Protokoll från Direktionens budgetsammanträde i Region Dalarna 2013-1023.

Justerandes signaturer
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§ 29

Sammanträdesdatum

2014-02-04

Anmälningsärenden
KS0079

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av anmälda ärenden.
Sammanfattning
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning.

Justerandes signaturer
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§ 30

Sammanträdesdatum

2014-02-04

Delegationsärenden
KS0080/14

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten.
Sammanfattning
Till kommunstyrelsen har inkommit delegationsbeslut enligt bilagd
förteckning.

Justerandes signaturer
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