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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott    2010-08-17  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets Sessionssal, Falun, kl 13.15 –16.40 Plats och tid 

Mikael Rosén (M), ordf Jonny Gahnshag (S)  Beslutande 
Sten H Larsson (FAP) Arne Mellqvist (S) 
Christina Haggren (M) Richard Holmqvist (MP 
Agneta Ängsås (C )  

Sören Johansson (V)  Susanne Norberg (S)   Ej tjänstgörande 
ersättare Monica Jonsson (S) Ingrid Näsman (KD)  

Bo Jönsson (M)  Börje Svensson (FP) 
Håkan Nohrén (KD)  Mats Dahlström (C)  
Kerstin Söderbaum Fletcher (FP)  
Maria Gehlin (FAP) 
Britt Källström (S), §§ 101-109 
Ragnar Kroona (S) 

Kommundirektören, kanslichefen, miljöchefen §§ 101-109, informations-
chefen § 112,  nämndadm Kerstin M Söderlund  

Övriga deltagare 

Planarkitekt Lina Gozzi från stadsbyggnadskontoret § 103 
 

 

  
Richard Holmqvist Utses att justera 

Rådhuset 2010-08-26 Justeringens tid och plats 

101-114 Justerade paragrafer 

Underskrifter  
……………………………………………………………... 
Kerstin M Söderlund 

Sekreterare 

  
………………………………………………………….….. 
Mikael Rosén 

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Richard Holmqvist 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
Sammanträdesdatum  2010-08-17  
Datum när anslaget sätts upp 2010-08-26        
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Kerstin M Söderlund 

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott    2010-08-17  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Innehållsförteckning 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T § 

101TT
  2010-08-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 § 101 Igångsättningstillstånd investeringar – gatubelysning 
EU lag byte av kvicksilverlampor 

Diarienummer KS 14/10 

Ärendet 
Trafik- och fritidsnämnden har i sin investeringsbudget 2010 prioriterat ut-
byte av äldre kvicksilverlampor i enlighet med gällande EU-lag. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) föreslår att igångsätt-
ningstillstånd för investering i utbyte av äldre kvicksilverlampor beviljas 
samt att investeringen på 3,8 mnkr finansieras inom nuvarande ram för tra-
fik- och fritidsnämndens budget. 

Tidigare behandling 
Trafik- och fritidsnämnden har den 15 juni 2010 tillstyrkt investeringen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2010-06-15, § 77och tjänsteskri-
velse 2010-06-09. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse  
2010-08-02.  

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns 
förslag 

att  ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

 

Expeditioner 
Trafik- och fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

102TT
  2010-08-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 102 Svar på skrivelse från Dan Westerberg, byggnadsnämn-
dens ordförande ang. VA-förhållanden i Hökviken 

Diarienummer KS 383/10 

Ärendet 
Byggnadsnämndens ordförande framför i en skrivelse, daterad den 8 maj 
2005, att byggnadsnämnden i Falu kommun vill uppmärksamma kommun-
styrelsen på det växande behovet av detaljplanering för området Hökviken 
norr om Falu centrum utmed sjön Varpan. Byggnadsnämnden påtalar att det 
under en längre tid har varit ökad efterfrågan på mark möjlig för bostadsbe-
byggande i området, men att nämnden tvingats konstatera att förhållandena 
är sådana att det inte går att medge bygglov på grund av att enskilda av-
loppslösningar inte kan tillåtas. Byggnadsnämnden vill därför påtala vikten 
av att kommunstyrelsen skyndsamt uppmärksammar ovan angivna pro-
blemområde ur VA-synpunkt och att det lämpligtvis ges ett detaljplaneupp-
drag som bl.a. syftar till att få allmänt VA till området. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) förslag är enligt för-
slagsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från byggnadsnämndens ordförande, Dan Westerberg 2010-05-18. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) tjänsteskrivelse 
2010-07-15. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns 
förslag 

att  detaljplaneuppdrag för Hökviken f.n. inte ska ges samt  

att  skrivelse från byggnadsnämndens ordförande Dan Westerberg, daterad 
den 18 maj 2010, ska överlämnas för hantering inom de redan givna 
uppdragen om VA-plan för Falu kommun och revidering av den kom-
muntäckande översiktsplanen.  

 

 

Expeditioner 
Byggnadsnämndens ordförande Dan Westerberg 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

103TT
  2010-08-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 103 Trafikstrategi – lägesrapport samt godkännande av  
vision som underlagsmaterial 

Diarienummer KS  

Ärendet 
Arbetet med att ta fram en Trafikstrategi för Falu kommun pågår. Trafik-
strategin kommer att innehålla en vision för trafiken, mål som leder mot 
visionen och strategier för att nå målen. Under våren 2010 har arbetet främst 
handlat om att formulera en vision för trafiken i Falu kommun år 2030. Vi-
sionen kommer att utgöra grunden för trafikstrategin och är ett nödvändigt 
underlag för den fortsatta processen. Förslag till vision för trafiken i Falu 
kommun 2030 redovisas i bilaga, daterad den 1 juli 2010. 

Visionen antas slutligen som en del av trafikstrategin, men för att arbetet ska 
kunna fortskrida önskar stadsbyggnadskontoret att förslaget till vision för 
trafiken i Falu kommun 2030 godkänns som underlag för det fortsatta arbe-
tet. 

Planarkitekt Lina Gozzi från stadsbyggnadskontoret föredrar ärendet. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att förslag 
till vision för trafiken i Falu kommun 2030 godkänns som underlag för Tra-
fikstrategi för Falu kommun. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2006, att uppdra åt kommunstyrel-
seförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) att upprätta en trafiknätsplan för 
Falu tätort samt därefter upprätta en trafikstrategi för Falu kommun. 

Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2009, att godkänna Trafikstrategi 
för Falu kommun – Uppdragsbeskrivning.   

Beslutsunderlag 
Förslag till vision – Trafiken i Falu kommun 2030, version 2010-07-01. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) tjänsteskrivelse 
2010-07-01. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns, 
Jonny Gahnshags och Richard Holmqvists förslag 

att  godkänna förslag till vision för trafiken i Falu kommun 2030 som un-
derlag för Trafikstrategi för Falu kommun. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

104TT
  2010-08-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 104 Svar på ansökan från Svenska kyrkan, Falu Kristine För-
samling, om bidrag till ungdomsverksamhet för 2011  

Diarienummer KS 339/10 

Ärendet 
Kristine församling har sökt ett årligt bidrag på 400 000 kr från Falu kom-
mun för driften av fritidsgården Grönan. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kultur- och ungdomsnämnden 
föreslås utreda möjligheterna att få istånd ett avtal/stöd med Kristine För-
samlings fritidsgård som ryms inom nämndens budget och som säkerställer 
att verksamheten överensstämmer med kommunens policy för fritidsgårds-
verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Svenska kyrkan 2010-04-27. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse  
2010-08-09. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns, 
Jonny Gahnshags och Richard Holmqvists förslag 

att  avslå bidragsframställan samt 

att  kultur- och ungdomsnämnden föreslås utreda möjligheterna att få istånd 
ett avtal/stöd med Kristine Församlings fritidsgård som ryms inom 
nämndens budget. 

 

Expeditioner 
Svenska Kyrkan, Falu Kristine församling 

Kultur- och ungdomsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

105TT
  2010-08-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 105 Svar på motion från Åsa Nilser (FP) Inför maxtak inom 
barnomsorgen 

Diarienummer KS 845/09 

Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige i december 2009 föreslår Åsa Nilser 
(FP) att kommunfullmäktige ger skolnämnden i uppdrag att se över och 
sänka barnantalet i förskolegrupperna samt att utreda om att införa maxtak 
med max 15 barn i smågrupper och max 20 barn i grupper med lite äldre 
barn. 

Skolnämnden föreslår att motionen avslås om införande av ett maxtak för 
barnantalet i förskolan då det inte är möjligt eftersom barnpeng införs. 

Tidigare behandling 
Skolnämnden beslutade den 16 juni 2010 att föreslå kommunfullmäktige att 
avslå motionen om införande av ett maxtak för barnantalet i förskolan med 
hänvisning till skolförvaltningens yttrande. 

Beslutsunderlag 
Motion från Åsa Nilser, diarieförd 2009-12-08. 

Protokoll från skolnämnden 2010-06-16, § 106 samt tjänsteskrivelse  
2010-06-01.  

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Att nu avslå motionen, men avvakta utfallet av infö-
rande av barnpeng och be förvaltningen noga följa utvecklingen av barngrup-
pernas storlek för återrapport till skolnämnden i augusti 2011. 

Jonny Gahnshag: Bifalla motionen.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att utvecklingsut-
skottet beslutar i enlighet med sitt eget förslag.  

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  nu avslå motionen, men avvakta utfallet av införande av barnpeng och 
be förvaltningen noga följa utvecklingen av barngruppernas storlek för 
återrapport till skolnämnden i augusti 2011. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

106TT
  2010-08-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 106 Svar på medborgarförslag från Ulf Elgemyr: Utveckla 
annonser inför kommunfullmäktiges sammanträden 

Diarienummer KS 157/10 

Ärendet 
Ulf Elgemyr har lämnat medborgarförslag med önskemål om att annonserna 
inför kommunfullmäktiges sammanträden ska utvecklas. Ulf Elgemyr har 
bilagt ett exempel på en annons från Stockholms läns landstingsfullmäktige 
som han menar är tilltalande och informativ. Denna annons skulle kunna 
vara vägledande till hur Falu kommunfullmäktiges annonser ska utformas.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att medborgarförslaget 
ska avslås i den delen som avser att utveckla kommunfullmäktigeannonserna 
i den lokala dagspressen. Vidare föreslås att informationen om våra sammanträdens 
innehåll på vår hemsida ska utvecklas så snart kommande digitalisering av 
sammanträdesrummet är genomförd och fungerar utan störningar och att 
ärendet i övrigt ska anses besvarat. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Ulf Elgemyr 2010-02-09. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-07-07. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag. 

Sten H Larsson: Bifall av medborgarförslaget i sin helhet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att utvecklingsut-
skottet beslutar i enlighet med sitt eget förslag.  

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  avslå medborgarförslaget om att utveckla kommunfullmäktigeannon-
serna i den lokala dagspressen, 

att  utveckla informationen om våra sammanträdens innehåll på vår hemsi-
da så snart digitaliseringen är genomförd och fungerar utan störningar 
samt 

att  i övrigt anse ärendet besvarat. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

107TT
  2010-08-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 107 Begäran om folkomröstning angående byggandet av fler 
hoppbackar i Falun 

Diarienummer KS 424/10 

Ärendet 
Folkinitiativ har väckts på kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2010 om folkomröstning angående byggandet av fler hoppbackar i Falun. 

Valnämnden har på kommunstyrelsens begäran yttrat sig i ärendet. De före-
slår att begäran om folkomröstning avvisas med hänvisning till kostnads-
mässiga och organisatoriska hänsynstaganden. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att begäran om 
folkomröstning ska avslås. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 mars 2010: 
att ställa sig positiv till Freeridekonceptet, 
att föreslå att trafik- och fritidsnämnden finansierar investeringen genom 
omdisponering inom sin egen investeringsram 2010, 
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att säker-
ställa kapitalkostnader för investeringen i trafik- och fritidsnämndens drift-
ram från 2011, 
att hemställa att trafik- och fritidsnämnden påbörjar genomförandet av Free-
ridekonceptet inom ramen 5 mkr, 
att vid utvecklingsutskottets sammanträde den 17 juni 2010 behandla FIS 
beslut i VM-frågan och de beslut och konsekvenser som följer av detta samt  
att större investeringar, om Falun får skid-VM, ska hanteras i en separat 
verksamhet (exempelvis ett VM-bolag på samma sätt som i Åre 2007) och 
att detta skiljs från övrig kommunal verksamhet.   

Beslutsunderlag 
Inkommen begäran om folkomröstning 2010-06-07. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-07-14. 
 
Valnämndens svar 2010-07-26 samt protokoll 2010-06-14, § 14. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

107TT
  2010-08-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  avslå begäran om folkomröstning. 

Protokollsanteckning:  
Richard Holmqvist (MP) deltar inte i beslutet och lämnar följande anteck-
ning till protokollet: 

Miljöpartiet de Gröna deltar inte i beslutet om folkomröstning gällande 
hoppbackarna. Beslutet om att bygga backarna fattades medan opinionen 
mot backarna höll på att byggas upp. Första spadtaget är redan taget. Här-
igenom har de politiker som velat ha backarna hunnit före opinionen. En 
folkomröstning nu skulle inte kunna påverka den fråga som omröstningen 
handlar om. Det beklagar vi djupt. Vi anser att man hade kunnat avvakta 
resultatet av en folkomröstning och därigenom låtit direktdemokratin ta ett 
steg framåt.  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

108TT
  2010-08-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 108 Godkännande av taxa för 10-12 åringar på fritidshem 

Diarienummer KS 430/10 

Ärendet 
Skolnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avgifterna för 10-12 
åringar på fritidshem följer maxtaxan men halveras jämfört med 6-9 åringar 
samt att beslutet börjar gälla från den 1 januari 2011. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) har inget att erinra mot skol-
nämndens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från skolnämnden 2010-05-27, § 74/tjänsteskrivelse 2010-05-06. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-07-14. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  avgifterna för 10-12 åringar på fritidshem följer maxtaxan men halveras    
jämfört med 6-9 åringar samt 

att  beslutet träder i kraft den 1 januari 2011. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

109TT
  2010-08-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 109 Medlemskap för Gagnefs kommun i kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Dala Mitt 

Diarienummer KS 16/10 

Ärendet 
Kommunfullmäktige i Gagnefs kommun har den 19 april 2010 ansökt om 
medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM). 
Förbundsdirektionen i RDM beslutade den 16 juni 2010 att godkänna Gag-
nefs ansökan samt att ge förbundschefen uppdraget att tillskriva medlems-
kommunerna och föreslå att Gagnefs kommun antas som fullvärdig medlem 
i Räddningstjänsten Dala Mitt från och med den 1 januari 2011. 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Räddningstjänsten Dala Mitt om medlemskap för Gagnefs 
kommun i kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt 2010-06-30. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-08-03. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  uttala sin positiva inställning till att Gagnef antas som fullvärdig med-
lem i kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

110TT
  2010-08-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 110 Åtgärder till följd av lag om brandfarliga och explosiva 
varor 

Diarienummer KS 362/10 

Ärendet 
Riksdagen antog den 23 juni Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosi-
va varor vilken utfärdades den 1 juli 2010. Regeringen utfärdade därtill den 
15 juli 2010 Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. 
Trots att riksdagens beslut att anta lagen tidigare skjutits fram från april må-
nad tidigarelades ikraftträdandet av lagen till den 1 september 2010 (vid 
vilket datum den ersätter tidigare lag/förordning på området).      

Enligt Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor ansvarar kom-
munerna för tillstånd samt tillsyn av brandfarliga varor och polismyndighe-
ten har ansvaret för tillstånd och tillsyn av explosiva varor. Genom Lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor förs även frågan om till-
stånd och tillsyn av explosiva varor över på kommunen. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) förslag är enligt be-
slutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Förbundsdirektionen i Räddningstjänstförbundet Dala Mitt beslutade, den 
28 april 2010, att godkänna förslag att tillstånd för brandfarliga och explosi-
va varor hanteras av kommunernas stadsbyggnadskontor och tillsynen av 
desamma av Räddningstjänstförbundet Dala Mitt. 

Byggnadsnämnden beslutade, den 12 maj 2010, föreslå kommunfullmäktige 
att hanteringen av explosiva varor enligt den nya lagen skall ske på motsva-
rande sätt som brandfarliga varor hanteras idag vilket innebär att byggnads-
nämnden hanterar tillstånd via stadsbyggnadskontoret för brandfarliga och 
explosiva varor samt att Räddningstjänsten Dala Mitt utövar tillsynen av 
dessa.   

Beslutsunderlag 
Protokoll från byggnadsnämnden 2010-05-12, § 102. 

Protokoll från Räddningstjänsten Dala Mitt 2010-04-28, § 32. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) tjänsteskrivelse 
2010-08-04. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

110TT
  2010-08-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  i byggnadsnämndens reglemente § 1 som st. 3 införa formuleringen:  

”Nämnden har vidare till uppgift att fullgöra Kommunens uppgifter avseen-
de tillstånd i Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva va-
ror.”samt 

att  notera till protokollet att Räddningstjänstförbundet Dala Mitts uppgift 
att fullgöra Kommunens uppgifter som tillsynsmyndighet under Lag 
(1988:868) om brandfarliga och explosiva varor kvarstår under Lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.     
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

111TT
  2010-08-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 111 Fortsatt medverkan och finansiering av länssamordning 
för medling av brott 

Diarienummer KS 860/07 

Ärendet 
Region Dalarna har tillskrivit samtliga kommuner i länet angående fortsatt 
delfinansiering av en gemensam länssamordnare för medlingsverksamheten 
fr.o.m. 2011. Kostnaden ska belasta de statsbidrag som utgår för verksamhe-
ten och motsvarar 50 % av det totala beloppet som respektive kommun får. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att inte avsätta 50 % 
av stadsbidraget för en gemensam länssamordnare för medlingsverksamhe-
ten via Region Dalarnas försorg samt att uppdra till kommundirektören att 
under hösten 2011 redovisa vilka insatser som genomförts för att stödja öv-
riga kommuner i länet.  

Tidigare behandling 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars 2008 behandlades samma 
frågeställning från Region Dalarna för perioden 2008-2010. Kommunstyrel-
sen beslutade att avsätta 50 % av stadsbidraget för en gemensam länssam-
ordnare för medlingsverksamheten. 

Beslutsunderlag 
Förfrågan från Region Dalarna, Länssamordning för medling vid brott  
2010-04-19. 

Protokoll från socialnämnden 2010-05-26, § 92 samt tjänsteskrivelse  
2010-05-05. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-08-10. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag med tillägg i 
sista att satsen av och avses genomföras. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  inte avsätta 50 % av stadsbidraget för en gemensam länssamordnare för 
medlingsverksamheten via Region Dalarnas försorg samt 

att  uppdra till kommundirektören att under hösten 2011 redovisa vilka in-
satser som genomförts och avses genomföras för att stödja övriga kom-
muner i länet.  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

112TT
  2010-08-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 112 Godkännande av projektplan och budget för ”projektet 
Varumärket i Falun” 

Diarienummer KS 291/10 

Ärendet 
Falu kommun är, som många andra kommuner, med i den ökande konkur-
rensen om ökat inflyttande och ökat företagande. Falu kommun som organi-
sation har dessutom en hög medelålder bland våra anställda och vi är bland 
de första kommunerna i landet som når de stora pensionsavgångarna. Det 
betyder i sin tur, att vi också behöver rekrytera en betydande mängd perso-
nal inom de närmast kommande åren. Denna situation gäller även för många 
företag i Falun.  

Det pågår arbete på många håll i kommunen, såväl politiskt som inom för-
valtningarna, med åtgärder för att förbättra vårt konkurrensläge. För att stär-
ka detta arbete ytterligare behöver vi som kommun även stärka vårt varu-
märke. Ett starkt varumärke och en bred satsning på och ett konsekvent 
byggande av detsamma bidrar starkt till omvärldens positiva uppfattning om 
Falun.  

Målet med att arbeta med varumärket Falun är att kommunen ska vara en 
attraktiv plats att bo på, studera och starta och driva företag i. De som bor 
här ska känna stolthet och glädje över det och de som jobbar i Falu kommun 
ska vara stolta över det! 

Informationschef Lena Säfström föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att projektet ”Varumärket 
Falun” startas och att projektplanen godkänns med tillhörande budget. 

Tidigare behandling 
Utvecklingsutskottet beslutade den 20 april 2010: 
att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet/informations-
avdelningen, näringslivskontoret) återkomma med projektplan och budget 
för projektet till kommunstyrelsens utvecklingsutskotts sammanträde den 18 
maj 2010. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-04-11/ 
projektplan. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

112TT
  2010-08-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns 
förslag 

att  ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

113TT
  2010-08-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 113 Svar på medborgarförslag från Jonas Linder om kom-
muninformation till synskadade   

Diarienummer KS 676/09 

Ärendet 
Jonas Linder har lämnat medborgarförslag med önskemål om att kommun-
information till synskadade samt andra funktionshindrade kommer igång 
snarast. 

I medborgarförslaget räknar Jonas Linder upp en rad punkter om vad kom-
muninformationen bör innehålla. Dessa avser information om: evenemang, 
gatuarbeten, byggnationer, nyöppnade affärer eller restauranger, affärer och 
restauranger som slår igen, kommunal service, ändrade busslinjer, bibliote-
ket-talböcker-inläsningstjänst, affischer, trender på sta´n, kultur, vilka filmer 
och teaterpjäser som ges, konserter, föreningsinformation m.m. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att medborgarförslaget  
ska anses besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2010-07-07. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Jonas Linder 2010-09-28. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) 2010-07-07. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till kommunstyrelseför-
valtningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse den 7 juli 2010.  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott T§ 

114TT
  2010-08-17  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 114 Utbetalningsprinciper för verksamhetsbidrag till  
Falu P AB 

Diarienummer KS 520/08 

Ärendet 
Falu P AB har i en skrivelse till kommunstyrelsen den 4 mars 2010 uttryckt 
önskemål om en förändrad utbetalningsprincip avseende det verksamhetsbi-
drag som tidigare beviljats bolaget. Bolaget uppger att det i nuläget är svårt 
att planera verksamhetens utveckling och därmed i vilken takt bolaget be-
höver ta i anspråk de beviljade medlen. Bolaget föreslår därför att bidraget 
fortsättningsvis utbetalas i delar under aktuellt år eller året efter.  

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt besluts-
rutan nedan. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2009 att Falu P AB ”under upp-
byggnadsfasen, för åren 2009, 2010 och 2011 ersätta bolaget med 350 000 
kr per år att finansieras ur kommunens fond för friköpsavtal”.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse  
2010-08-16. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns 
förslag 

att  med ändring av kommunstyrelsens beslut 2009-02-03 § 5 angående 
ersättning till Falu P AB, för åren 2010, 2011 och 2012 medge bolaget 
att på egen framställan begära utbetalning av resterande 700 000 kronor 
fördelat på så sätt att högst 350 000 kronor utbetalas ett enskilt år och 
finansieras ur kommunens fond för friköpsavtal samt 

att  uppdra till ekonomichefen att godkänna de löpande utbetalningarna. 

 

Expeditioner 
Falu P AB 


	 

