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§ 166 Anmälningsärenden
Ärendet
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning daterad 2010-09-17.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att ta ovanstående anmälningsärenden till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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FALU KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Anmälningsärenden
Nr

Ärende

Dnr

1. Beslut från skolinspektionen 2010-08-24 av genomförd kvalitetsgranskning av Falu Frigymnasium AB fristående gymnasieskola i Falu
kommun

KS 312/10

2. Beslut från skolinspektionen 2010-08-26 om godkännande av
återkallande av: Ansökan från 4-YOU Dalarna AB om godkännande av
och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående
grundskola i Falu kommun

KS 308/10

3. Underrättelse från förvaltningsrätten 2010-07-08 Tillfälle till yttrande
Remiss från Skolinspektionen Ansökan från Kunskapsskolan i Sverige
om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Falu
kommun, mål nr.28315-10

KS 361/09

4. Kommunala Handikapprådets (KHR) synpunkter på Rapport från Region
Dalarna om hanteringen av avtal om den särskilda kollektivtrafiken

KS 442/10

5. Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2010-06-09 samt från dess
arbetsutskott 2010-06-09 och 2010-08-25

KS 104/10

6. Överföringsbeslut från skolinspektionen 2010-08-27 Dnr 37-2010:3226
angående: Ansökan från Baggium Utbildning AB om förklaring om rätt
till bidrag och därmed statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i
Sandvikens kommun

KS 373/09

7. Överföringsbeslut från skolinspektionen 2010-08-24 (37-2010:3682)
angående: Ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om
statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu
kommun, Plusgymnasiet

KS 321/09

8. Minnesanteckningar från Stadsbyggnadsberedningen 2010-02-09 och
2010-04-22

KS 133/10

9. Protokoll från Falu Kraft AB 2010-08-25 nr 3

KS 19/10

10. Beslut från skolinspektionen 2010-09-07 om överföring av
gymnasieutbildning Dnr 37-2010:3236 Ansökan från Baggium AB om
statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu
kommun

KS 375/07

11. Protokoll från Vikarieförmedlingen 2010-06-16

Falun 2010-09-17

Mikael Rosén
Kommunstyrelsens ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

T§ 167

2010-09-28

§ 167 Delegationsärenden
Ärendet
Till kommunstyrelsen har överlämnats beslut i vissa fall med förteckning
enligt delegation jämlikt 6 kap §§ 33 och 35 kommunallagen.
Från beslutsorgan och kommundirektören, delegationsförteckning daterad
2010-09-17.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut
avseende upphandlingsärende, daterade 2010-04-21, 2010-08-25, 2010-0826 och 2010-08-31.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut
avseende attesträttigheter 2010, daterat 2010-09-03.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende personalärenden daterade 2010-08-31, 2010-09-01, 2010-09-13
(2 st) och 2010-09-15.
Från kommunstyrelseförvaltningen (kommunservice) delegationsbeslut daterade 2010-09-01 (3 st), 2010-09-09 (2 st) och 2010-09-09 (5 st).

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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

5 (31)

FALU KOMMUN
BESLUTSORGAN OCH KOMMUNDIREKTÖREN

Delegationsärenden för rubricerat
Nr

Ärende

Dnr

1.

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2010-08-17

2.

Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott 2010-08-18

3.

Protokoll från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2010-08-18

4.

Protokoll från kommunstyrelsens förhandlingsdelegation
2010-08-16

5.

Beslut om evenemangsstöd - Dalarnas Ridsportsförbund Ridsportens Dag 5/9 2010

KS 25/10

6.

Beslut om evenemangsstöd - Avslag till Falu IK -skidtävling
2010-01-30 - 2010-01-31

KS 25/10

7.

Beslut om evenemangsstöd - Slaggsten en kulturfestival 2010-0722—24

KS 25/10

8.

Delegationsbeslut Ansökan från Svenska Statoil AB (JET), om
tillstånd att använda övervakningskamera

KS 517/10

9.

Delegationsbeslut om evenemangsstöd Falu Lucia 2010

KS 25/10

10.

Delegationsbeslut om evenemangsstöd Falu Ryttarsällskap - Dala
Hoppet 2010

KS 25/10

11.

Delegationsbeslut om evenemangsstöd till Centrala StadsrumFalu Folk 2010

KS 25/10

12.

Delegationsbeslut om samarbetsavtal Trästad 2012

KS 79/10

13.

Delegationsbeslut verksamhetsbidrag 2010 Falu
kommunbygderåd

KS 5/10

14.

Delegationsbeslut; evenemangsstöd till Falu Futuretennisturnering 2010-09-19-26

KS 25/10

15.

Delegationsbeslut; middag för AT-läkare

KS 5/10

16.

Falu kommuns yttrande 2010-08-27 till Skolinspektionen över
handlingar i ärendet angående tillämpning av skollagen;
Kunskapsskolan Falun, mål nr 28315-10

KS 361/09

17.

Delegationsbeslut SM i Friidrott, Kamratmiddag

5/10

18.

Delegationsbeslut avseende inköp av jubileumsgåva och
blommor till Falu Simsällskaps 100 årsfirande

KS 5/10

19.

Attesträtter under 2010 för Beslutsorgan, Ej förvaltningsanknuten
verksamhet, stadskansliet och kommundirektören

KS 5/10

20.

Delegationsbeslut Dala Dubbeln 2010-10-15-17

KS 25/10

21.

Yttrande till förvaltningsrätten ang. VA-taxa Principer att
tillämpa vid utformning av VA-taxa

KS 376/08

Falun 2010-09-17

Eva Dahlander
Kanslichef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum
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§ 168 Delårsrapport 2010-08-31 med årsprognos för Falu
kommun
Diarienummer KS 14/10

Ärendet/ Tidigare behandling
Allmänna utskottet informerades den 15 september 2010 om kommunens
och förvaltningarnas delårsrapporter per den 31 augusti 2010.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår att delårsrapporten 2010-08-31 godkänns, att redovisning avseende prognos för 2010 tas till
protokollet samt att uppmana de nämnder som i sin prognos för 2010 aviserat budgetöverskridande att vidta åtgärder för att så långt som möjligt reducera överskridandena.
Kommundirektören och ekonom Ann Lissåker föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Protokoll från allmänna utskottet 2010-09-15, § 75.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse
2010-09-27/ Delårsrapport 2010-08-31.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag med tillägg att
medge skolan att överskrida budget med 2 miljoner kronor avseende förstärkning av förskoleverksamhet.
Sten H Larsson: Bifall till Mikaels Roséns förslag och med tillägg:
att kultur- och ungdomsnämnden slipper spara 1,5 miljoner kronor under 2011
för att kunna behålla fritidsgårdarna samt
att skolförvaltningen/kultur- och ungdomsförvaltningen/socialförvaltningen
skyndsamt får i uppdrag att utreda möjligheterna att behålla den öppna 10-12
års verksamheten (genom samverkan av lagstadgade 10-12 års verksamheten,
LSS, öppna 10-12 års verksamheten, fritidsgårdarna och ett ramtillskott).
Ordförande meddelar att Sten H Larssons första yrkande inte får behandlas
under detta ärende eftersom det har bäring på den kommande budgetprocessen
och ska behandlas där.

Sören Johansson: Bifall till Mikaels Roséns förslag och med tillägg att kommundirektören får i uppdrag att till budgetdialogen se över Sten H Larssons
andra tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på sitt eget yrkande ovan och finner att
kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Därefter ställs proposition på Sören Johansson yrkande och kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport 2010-08-31,
att ta redovisning avseende prognos för 2010 till protokollet,
att uppmana de nämnder som i sin prognos för 2010 aviserat budgetöverskridande att vidta åtgärder för att så långt som möjligt reducera överskridandena samt
att medge skolan att överskrida budget med 2 miljoner kronor avseende
förstärkning av förskoleverksamhet.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att kommundirektören får i uppdrag att till budgetdialogen se över möjligheten att behålla den öppna 10-12 årsverksamheten.

Expeditioner
Kommundirektören

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 169 Svar på motion från Göte Persson (C); Regelförenkling
för företag och medborgare i Falu Kommun – bort med
regelkrångel och onödig byråkrati
Diarienummer KS 810/09

Ärendet
Göte Persson föreslår i en motion, diarieförd den 26 november 2009, att
kommunen inleder ett regelförenklingsarbete med mål att sänka kostnader
och göra det lättare för företagare och medborgare, genom att minska byråkrati och myndighetskrångel.
Kommunstyrelseförvaltningens (näringslivskontoret) förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottets förslag är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Motion från Göte Persson diarieförd 2009-11-26.
Kommunstyrelseförvaltningens (näringslivskontor) tjänsteskrivelse
2010-06-04.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-09-14, § 119.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen är bifallen.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del – under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan
att uppdra åt kommundirektören att starta projektet ”Falu Kommun – en
serviceorganisation”,
att projektet finansieras inom ramen för kommunstyrelseförvaltningens
budget samt
att ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen under våren 2011.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Expeditioner
Göte Persson
Kommundirektören

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 170 Svar på medborgarförslag från Håkan Sternberg och
Helge Sontag: Energieffektivisera kommunens fastighetsbestånd!
Diarienummer KS 334/09

Ärendet
Håkan Sternberg och Helge Sontag föreslår i ett medborgarförslag att kommunfullmäktige ska besluta att kommunen genom sitt ägarinflytande på
kommunfastigheter och Kopparstaden ger direktiv om att snarast genomföra
energieffektivisering av hela fastighetsbeståndet.
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat.
Kopparstaden redogör för energieffektivisering av fastighetsbeståndet i särskild skrivelse.
Tidigare behandling
Fastighetsutskottets förslag är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Håkan Sternberg och Helge Sontag 2009-04-23.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse
2010-09-01.
Skrivelse från Kopparstaden diarieförd 2010-08-13.
Protokoll från fastighetsutskottet 2010-09-15, § 55.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till fastighetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2010-09-01.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 171 Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning per
2010-08-25 inte slutförts
Diarienummer KS 23/10

Ärendet
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa
de medborgarförslag vilkas beredning då ännu inte slutförts.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan
nedan.
Tidigare behandling
Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den
8 april 2010.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-08-27.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-09-14, § 121.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ta kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av medborgarförslag vilkas beredning per 25 augusti 2010 inte slutförts till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 172 Redovisning av motioner vilkas beredning per
2010-08-25 inte slutförts
Diarienummer 23/10

Ärendet
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning
årligen vid fullmäktiges 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 inte är ifylld har remissinstanserna, trots påminnelse inför
sammanställningen, inte angett när motionerna ska vara besvarade.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan
nedan.
Tidigare behandling
Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den
8 april 2010.
Allmänna utskottets förslag är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-08-27/
redovisning av ej slutförda motioner per 2010-08-25.
Protokoll från allmänna utskottet 2010-09-15, § 80.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till allmänna utskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ta kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av motioner vilkas beredning per den 25 augusti 2010 inte slutförts till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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§ 173 Förslag till reviderad taxa för matlådor i Falu Kommun
Diarienummer KS 526/10

Ärendet/Tidigare behandling
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2009 bl.a. att priset för en
matlåda ska vara en tolftedel av 1,56 % av prisbasbeloppet från och med år
2010 och att priset för en matlåda årligen omräknas i förhållande till gällande prisbasbelopp.
Omvårdnadsnämnden beslutade den 16 juni 2010 att måltidsdrycken inte
längre ska ingå i leveransen av matlådor från och med hösten 2010. Som en
konsekvens av detta beslut föreslog omvårdnadsförvaltningen i tjänsteskrivelse den 3 augusti 2010 omvårdnadsnämnden att priset för matlådor sänks
med 2,50 kronor per portion. Omvårdnadsnämnden beslutade den 18 augusti
2010 i enlighet med förvaltningens förslag.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår,
att tidigare beslut i kommunfullmäktige från 2009-11-26 § 159 om omvårdnadsnämndens pris för en matlåda upphävs från och med 2010-10-25,
att besluta att priset för en matlåda ska vara en tolftedel av 1,49 % av prisbasbeloppet från och med år 2010,
att priset för matlådan omräknas årligen i förhållande till gällande prisbasbelopp,
att samma pris som för matlådan ska gälla för lunch på pensionärsrestaurang,
att uppdra åt omvårdnadsnämnden att vid ändrade förutsättningar och utifrån
självkostnadsprincipen besluta om prissänkning avseende matlådor samt
att priset för en matlåda, efter beslut om prissänkning, ska anges som en andel
och procentsats av prisbasbeloppet för innevarande år.
Allmänna utskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-09-03.
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2010-08-18, § 79/tjänsteskrivelse
2010-08-03.
Protokoll från allmänna utskottet 2010-09-15, § 81.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till allmänna utskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§
173TT

Sammanträdesdatum

2010-09-28

att tidigare beslut i kommunfullmäktige från 2009-11-26 § 159 om
omvårdnadsnämndens pris för en matlåda upphävs från och med
2010-10-25,
att besluta att priset för en matlåda maximalt ska vara en tolftedel av 1,49
% av prisbasbeloppet från och med år 2010,
att priset för matlådan omräknas årligen i förhållande till gällande prisbasbelopp,
att samma pris som för matlådan ska gälla för lunch på pensionärsrestaurang,
att uppdra åt omvårdnadsnämnden att vid ändrade förutsättningar och utifrån självkostnadsprincipen besluta om prissänkning avseende matlådor
samt
att priset för en matlåda, efter beslut om prissänkning, ska anges som en
andel och procentsats av prisbasbeloppet för innevarande år.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§
174TT

Sammanträdesdatum

2010-09-28

§ 174 Antagande av Informationssäkerhetspolicy och informationssäkerhetsinstruktioner
Diarienummer KS 780/08

Ärendet
Informationssäkerhet är den del i organisationens lednings- och kvalitetsprocess som avser hantering av verksamhetens information. Informationssäkerhetspolicyn och särskilda informationssäkerhetsinstruktioner styr Falu
kommuns informationssäkerhetsarbete.
Denna policy samt underställda informationssäkerhetsinstruktioner ersätter
”Policy för IT-användning i Falu kommun”, daterad den 20 oktober 2000
och övriga dokument som står i strid med innehållet i denna policy.
Informationssäkerhetspolicyn, som är ett ”paraplydokument” tillställs kommunfullmäktige såsom ett övergripande strategiskt beslut.
Instruktionerna beslutas av kommunstyrelsen och gäller hela kommunen. De
kommunala bolagen har tillställts dokumenten och kommer att använda dessa som underlag för egna beslut.
Instruktionen för systemägare är riktad till förvaltningar och reglerar de ansvar och uppgifter man har då man ”förvaltar” en applikation eller ett system. Instruktionen för kontinuitet, drift och utveckling vänder sig till kommunens IT-enhet. De övriga instruktionerna reglerar ansvaret och beteendet
hos våra användare. Användarna är uppdelade i tre kategorier; egen personal
och förtroendevalda, elever samt våra kunder. Med hjälp av instruktionerna
eftersträvas en harmoni i användandet av IT-system.
Tomas Nyström från It/Organisationskontoret närvarar för att svara på frågor.
Kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret) förslag är enligt
beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 19 maj 2010 att ärendets
skulle remitteras till de olika nämnderna innan slutligt ställningstagande.
Nämnderna har genomfört uppdraget och IT/Organisation har bearbetat de
inkomna synpunkterna.
Allmänna utskottets förslag är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisationskontoret) tjänsteskrivelse
2010-09-07.
Informationssäkerhetspolicyn, daterad 2010-09-07 version 8, med tillhörande
informationssäkerhetsinstruktioner.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
174TT

2010-09-28

Protokoll från allmänna utskottet 2010-09-15, § 82.
Yrkanden
Mats Dahlström med instämmande av ordförande Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Informationssäkerhetspolicyn , daterad 2010-09-07, version 8.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan
att anta Informationssäkerhetsinstruktionerna i enlighet med förslag 201009-07,
att särskilt de kommunala bolagen erhåller exemplar av Falu kommuns
informationssäkerhetsdokument,
att instruktionerna ska gälla under förutsättning av kommunfullmäktiges
antagande av informationssäkerhetspolicyn och från dag då detta beslut
antas,
att de nya instruktionerna ersätter ”Policy för IT-användning i Falu kommun”, daterad 2000-10-20 och övriga dokument inom området som står
i strid med innehållet i denna policy samt
att kommunstyrelsen får göra ändringar av mindre art även i Informationssäkerhetspolicyn.

Expeditioner
Kommunala bolag
Nämnder/styrelser

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 175S

2010-09-28

§ 175 Svar på förslag till samarbete kring överförmyndarverksamheten i Borlänge, Falun, Gagnefs, Ludvika,
Smedjebackens och Säters kommuner
Diarienummer KS 466/08

Ärendet
Falun Borlänge regionen AB har den 24 maj 2010 beslutat att remittera till
Borlänge, Falu, Gagnefs, Ludvika, Smedjebackens och Säters kommuner
rapport om förslag till ett regionsamarbete kring överförmyndarverksamheterna.
Syftet med rapporten är att säkerställa kommunernas verksamheter organisatoriskt och i ett rättsäkerhetsperspektiv m.m. I rapporten ges några exempel på samverkansformer där det förordas ett avtalssamarbete.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan
nedan.
Tidigare behandling
Föreningen Sveriges Överförmyndare, lokalavdelningen för Dalarnas län,
har den 3 juni 2008 initierat ärendet.
Region Dalarnas län för primärkommunala frågor har under våren 2008
behandlat ärendet.
Kommunstyrelsens allmänna utskott har den 15 oktober 2008 beslutat att
ställa sig positiv till att ärendet utreds vidare.
Beslutsunderlag
Protokoll allmänna utskottet 2008-10-15, § 125.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-08-31.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag med tillägg att
kommundirektören får i uppdrag att fullfölja förhandlingarna med berörda
kommuner om lokalisering och dimensionering av den nya organisationen samt
att samverka med de fackliga organisationerna.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att sluta avtal om att etablera en gemensam tjänstemannaorganisation kring
överförmyndarverksamheten mellan Borlänge, Falu, Gagnefs, Ludvika,
Smedjebackens och Säters kommuner,

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 175S

2010-09-28

att den gemensamma tjänstemannaorganisationen utformas med utgångspunkt från det preliminära avtalsförslag som presenteras i bilaga 1,
att uppdra åt kommunstyrelsen att godkänna slutligt avtalsförslag,
att en interimorganisation, under ledning av kommuncheferna och med
konsulthjälp, som ska svara för förberedelser inför organisationens etablering inrättas så snart erforderliga beslut är fattade,
att organisationen ska träda i kraft 2011-06-01,
att anslå medel till överförmyndarverksamheten enligt justerat förslag som
anges i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse daterat 2010-08-31,
vilket innebär att kostnaderna för ställföreträdarna och överförmyndaren
ligger kvar i respektive kommun, medan övriga medel tillförs den centrala funktionen, samt
att välja överförmyndare för tiden 2011-01-01—2014-12-31 som ska verka
i enlighet med förutsättningarna i utredning 2010-05-11,
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan,
att ge i uppdrag åt kommundirektören att sluta avtal om att etablera en gemensam tjänsteorganisation kring överförmyndarverksamheten mellan
Borlänge, Falu, Gagnefs, Ludvika, Smedjebackens och Säters kommuner,
att ge i uppdrag åt kommundirektören/ekonomikontoret att till budgetdialogen våren 2011 bevaka att medel för överförmyndarverksamheten i ny
organisationsform säkerställs enligt det slutliga avtalet samt
att kommundirektören får i uppdrag att fullfölja förhandlingarna med berörda
kommuner om lokalisering och dimensionering av den nya organisationen
samt att samverka med de fackliga organisationerna.

Expeditioner
Kommundirektören
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§
176TT

Sammanträdesdatum

2010-09-28

§ 176 Utveckling av Kristinehallen
Diarienummer KS 220/10

Ärendet/Tidigare behandling
Kommunstyrelsens fastighetsutskott beslutade den 18 augusti 2010 att uppdra till fastighetschefen att förhandla med Landstingsfastigheter om hyra av
en till-/ombyggd Kristinehall. Fatighetsutskottet beslutade vidare att inriktningen för försäljningen av fastigheten Valhalla 2 är att den ska säljas till
marknadsvärde.
Vid fastighetsutskottets sammanträde den 15 september 2010 behandlades
utveckling av Kristinehallen genom en om-/tillbyggnad samt beslut om budgetering av investeringsmedel och lokalkostnad för utvecklingen av Kristinehallen tillsammans med försäljning av fastigheten Valhalla 2.
Fastighetsutskottet beslutade den 15 september 2010 för egen del:
att uppdra till stadsbyggnadskontoret, i samarbete med kommunfastigheter,
att med Landstinget slutförhandla försäljning av fastigheten Valhalla 2 och
återredovisa förslag på köpekontrakt till fastighetsutskottets sammanträde
den 20 oktober 2010,
att uppdra till kommunfastigheter att påbörja projektering för tillbyggnad av
Kristinehallen under förutsättning av att hyresavtal tecknas med Landstinget,
att projektet tillbyggnad av Kristinehallen beviljas igångsättningstillstånd
samt
att i övrigt ta informationen till protokollet.
Fastighetsutskottet föreslår vidare kommunfullmäktige besluta enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 201009-15.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén med fleras: Bifall till fastighetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Falu kommun bekostar halva investeringskostnaden för
om-/tillbyggnaden av Kristinehallen,
att projektet beviljas investeringsmedel i budget i erforderlig omfattning
samt

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§
176TT

Sammanträdesdatum

2010-09-28

att internhyresavtal tecknas med kommunstyrelsen alternativt kultur- och
ungdomsnämnden enligt förutsättningarna i kommunfastigheters skrivelse den 15 september 2010.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 177

Sammanträdesdatum

2010-09-28

§ 177 Delårsrapport 2010-08-31 för de kommunala bolagen och Räddningstjänsten
Diarienummer KS 3/10

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) har upprättat Delårsrapport 2010-08-31 för de kommunala bolagen och räddningstjänsten och föreslår att lämnade rapporter ska tas till protokollet.
Kommundirektören föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) delårsrapporter från
kommunala bolag och kommunalförbund 2010-08-31.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att ta lämnade rapporter till protokollet.

Expeditioner
Kommunala bolag
RDM

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 178

2010-09-28

§ 178 Finansrapport per 2010-08-31
Diarienummer KS 197/10

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar rapport rörande
medelsförvaltningen inom kommunkoncernen per 2010-08-31 och föreslår
att informationen tas till protokollet.
Kommundirektören föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse
2010-09-20/Finansrapport per 2010-08-31.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§
179TT

Sammanträdesdatum

2010-09-28

§ 179 Godkännande av försäljning av del av Ingarvet 1:1, inom
Ingarvets industriområde
Diarienummer KS 521/10

Ärendet
Företaget Halltec i Sverige AB, Kaserngården 4, 791 40 Falun, vill förvärva
en industritomt om ca 7900 kvm vid Skyfallsvägen inom Ingarvets industriområde. Företaget hyr idag lokaler på Regementsområdet men är i behov av
ytterligare lagerutrymmen.
På tomten vill bolaget i första skedet uppföra lagerbyggnader för sin verksamhet som sysslar med tältlösningar. Lagerbyggnaden ska ersätta lager
som idag är utlokaliserade till Degerfors och Göteborg. På sikt kan det även
vara aktuellt att bygga kontorslokaler och flytta från Regementet när det
kontraktet löper ut.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att försäljningen av ca 7 900 kvm av Falun Ingarvet 1:1 till Halltec i Sverige AB i
enlighet upprättat och av bolaget undertecknat köpekontrakt godkänns.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottet förslag är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse
2010-08-31.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-09-14, § 122.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att godkänna försäljningen av ca 7 900 kvm av Falun Ingarvet 1:1 till Halltec i Sverige AB i enlighet upprättat och av bolaget undertecknat köpekontrakt.

Expeditioner
Halltec i Sverige AB

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 180

Sammanträdesdatum

2010-09-28

§ 180 Svar på medborgarförslag från Sigvard Lindström:
Fusion av kommunägda aktiebolag
Diarienummer KS 799/08

Ärendet
Sigvard Lindström föreslår i ett medborgarförslag att kommunfullmäktige
beslutar avkräva kommunstyrelsen förklaring om orsaken till utebliven
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut den 6 april 2006, att fusionera
ett antal kommunägda aktiebolag. Sigvard Lindström vill att frågan ska återläggas till kommunfullmäktige för beslut.
Sigvard Lindström saknar besked om på vilket sätt chefstjänstemännen i
Falu Industrihus AB, kunde fullgöra sin tjänst i kommunen då de samtidigt
på halv arbetstid var tillsatta som verkställande direktör i ovan nämnda bolag under åren 1998-2004 till en kostnad av 2 445 tkr.
Lindström menar även att det finns anledning att ifrågasätta delar av ersättningen till bolagets verkställande direktör under år 2005, avseende kostnader på 774 tkr till framtida lönekostnader. Kostnaderna för ersättningar till
verkställande direktören 2005 uppgick till totalt 1 210 tkr. Sigvard Lindström föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar utreda villkor för
kommunanställda då de utöver sin ordinarie tjänst innehar VD-uppdrag i
kommunägda bolag.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska anses
besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelsen daterad den 27 augusti 2010.
Kommundirektören föredrar ärendet.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottets förslag är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag med bilagor från Sigvard Lindström 2008-11-18.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse
2010-08-27.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-09-14, § 123.
Skrivelse från Sigvard Lindström daterad 2010-09-27.
Ordförande Mikael Rosén informerar om kommunfullmäktiges arbetsordnings regel i 32 § om att kommunfullmäktige kan besluta att den som väckt
ett medborgarförslag ska ha yttranderätt i samband med kommunfullmäktiges behandling av förslaget. När kommunfullmäktige beslutat att med hänvisning till § 32 st 5 kommunfullmäktiges arbetsordning, överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut, bör motsvarande möjlighet ges medborgarförslagsställarna i kommunstyrelsen.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 180

2010-09-28

Sigvard Lindström har begärt att få närvara med yttranderätt vid kommunstyrelsens behandling av medborgarförslaget.
Delbeslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att låta Sigvard Lindström närvara och yttra sig vid behandlingen av medborgarförslaget.
Sigvard Lindström informerar om innehållet i medborgarförslaget med stöd av
inlämnad skrivelse daterad den 27 september 2010 samt framför sina synpunktter.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse den 27 augusti 2010.

Expeditioner
Sigvard Lindström
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§
181TT

Sammanträdesdatum

2010-09-28

§ 181 Försäljning av aktierna i Dala Specialavfall AB till RagnSells AB
Diarienummer KS 395/10

Ärendet
Ragn-Sells AB har erbjudit kommunerna i länet att sälja respektive aktier i
Dala Specialavfall AB till bolaget. Varje kommun äger 30 aktier i Dala Specialavfall AB och lösenpriset för dessa 30 aktier är 270 641 kronor. RagnSells ABs erbjudande om köp av aktier är villkorat av att samtliga kommuner accepterar erbjudandet. Samtliga kommuner måste även acceptera för att
mellanvarande konsortialavtal ska upphöra att gälla.
Erbjudandet är tidsbegränsat till den 31 september 2010. Om erbjudandet
accepteras och aktierna säljs till Ragn-Sells AB innebär det att konsortialavtalet upphör att gälla i och med överförandet av aktierna.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) föreslår att aktierna i
Dala Specialavfall AB säljs till Ragn-Sells AB för lösenpriset 270 641 kronor.
Tidigare behandling
Utvecklingsutskottets förslag är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Skrivelse Rekommendation till Dalarnas kommuner att sälja sina aktier i
Dala Specialavfall AB samt skrivelse om erbjudande från Ragn-Sells AB,
2010-04-26.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse
2010-09-07.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-09-14, § 124.

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att sälja aktierna i Dala Specialavfall AB till Ragn-Sells AB för lösenpriset
270 641 kronor samt
att paragrafen omedelbart justeras.

Expeditioner
Dala Specialavfall AB

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§
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Sammanträdesdatum

2010-09-28

§ 182 Synpunkter på rapport från Region Dalarna om hantering av avtal om den särskilda kollektivtrafiken
Diarienummer KS 442/10

Ärendet
Region Dalarna har arbetat fram ett underlag för ställningstagande om hur
avtalet med Samres AB och avtalen med transportörerna i den särskilda kollektivtrafiken ska hanteras. Region Dalarna vill ha kommunernas synpunkter på rapportens innehåll och de rekommendationer som lämnas.
Kommunstyrelseförvaltningen förslår att Falu kommun ställer sig bakom
Region Dalarnas förslag att förlänga avtalet med Samres AB med två år och
att hantera transportörsavtalen enligt Region Dalarnas förslag.
Tidigare behandling
Trafik- och fritidsnämnden beslutade den 25 augusti 2010, att ställa sig bakom Region Dalarnas förslag om att förlänga avtal med Samres AB samt
transporttjänsterna. Kommunala Handikapprådet (KHR) har lämnat sina
synpunkter på rapporten.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Rapport från Region Dalarna 2010-06-04.
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2010-08-25, § 82/tjänsteskrivelse
2010-08-10.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret/KHR)) tjänsteskrivelse 2010-08-25.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-09-05.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-09-14, § 125.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att rekommendera Region Dalarna att förlänga avtalet med Samres AB
med ett år,
att ställa sig bakom Region Dalarnas förslag hur transportörsavtalen ska
hanteras samt
att Kommunala Handikapprådets yttrande skickas med till Region Dalarna
för beaktande i den fortsatta behandlingen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf
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Sammanträdesdatum

2010-09-28

Protokollsanteckning
Sten H Larsson låter inlämnad protokollsanteckning från utvecklingsutskottets sammanträde 2010-09-14 § 125 kvarstå (bilaga § 182).

Expeditioner
Region Dalarna
Kommunala Handikapprådet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§
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2010-09-28

§ 183 Svar på revisionsrapport ” Samverkan i arbetet med
barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara
illa”
Diarienummer KS473/10

Ärendet
Kommunrevisionen har inkommit med revisionsrapporten ”Samverkan i
arbetet med barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa”, daterad juni 2010. Syftet med granskningen var att bedöma om Falu kommun
har skapat förutsättningar för samverkan i arbetet med barn och ungdomar
som far illa, är i riskzonen att fara illa eller på annat sätt är i behov av extra
stöd. Besvarande har skett via kommunstyrelsens försorg där inhämtande
synpunkter från kultur- och ungdomsnämnden, skolnämnden, socialnämnden samt trafik- och fritidsnämnden ingår i skrivningen.
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att revisionsrapporten
är besvarad genom tjänsteskrivelse den 24 augusti 2010.
Tidigare behandling
Allmänna utskottets förslag är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport diarieförd 2010-07-05.
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-08-24.
Protokoll från allmänna utskottet 2010-09-15, § 83.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att revisionsrapporten ”Samverkan i arbetet med barn och ungdomar som
far illa eller riskerar att fara illa” är besvarad genom kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse den 24 augusti 2010.

Expeditioner
Kommunrevisionen inkl kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet)
tjänsteskrivelse den 24 augusti 2010.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 184I

2010-09-28

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

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

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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 185

Sammanträdesdatum

2010-09-28

§ 185 Barnchecklistan
Diarienummer KS 28/10

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni, bl a om barnchecklistan. För att
införliva barnkonventionen i beslutsprocessen och tillförsäkra barnen deras
rättigheter ska alla nämnder, styrelser och förvaltningar följa barnchecklistan vid varje beslut. Punkten barnchecklista kommer i kommunstyrelsen att användas för reflektion och diskussion omkring ärenden som berör
barn.
Kommunstyrelsens ledamöter avslutar dagens sammanträde med att reflektera över om hänsyn tagits till barnchecklistan vid besluten idag.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att ta diskussionen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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