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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen    2011-03-01  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Annexets hörsal, Falun kl.13.15 – 17.23 Plats och tid 

Jonny Gahnshag (S), ordf Mikael Rosén (M) Beslutande 
Susanne Norberg (S) Christina Haggren (M) 
Krister Johansson (S) Lilian Eriksson (M) 
Lena Johnsson (S) Håkan Hammar (M) 
Britt Källström (S) Mats Dahlström (C) 
Erik Eriksson (MP) Sten H Larsson (FAP) 
Linnea Risinger (MP) Ingrid Näsman (KD) 
Kicki Stoor (V) 

Margareta Källgren (S) Göran Forsén (M) Ej tjänstgörande 
ersättare Roger Jansson (S) 

Monica Jonsson (S) 
Sanna Jansson Nordqvist (M) 
Maria Gehlin (FAP)  

Krister Andersson (V)   Agneta Ängsås (C), §§ 24-26, del av 
27, 28-37  Svante Parsjö Tegnér (FP) ej del av § 

27      
 

Kommundirektören, ekonomichefen Övriga deltagare 
Nämndadm Kerstin Bryskhe Persson, Jurist Elin Holmström §§ 27, 32, 35 
Upphandlare Pia Sundell och Ann-Kathrin Rahm Nilzon Borlänge kom-
mun samt upphandlingschef Ulla Gustavsson Falu kommun, § 31 
  

  
Lena Johnsson Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2011-03-07  Justeringens tid och plats 

22 - 38 Justerade paragrafer 

Underskrifter  
……………………………………………………………... 
Kerstin Bryskhe Persson 

Sekreterare 

  
………………………………………………………….….. 
Jonny Gahnshag 

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Lena Johnsson 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  2011-03-01  
Datum när anslaget sätts upp 2011-03-07   
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Kerstin Bryskhe Persson 

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen    2011-03-01  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 22   2011-03-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 38 Barnchecklistan ...........................................................................29 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 22   2011-03-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 22 Anmälningsärenden 

Ärendet 
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning date-
rad 2011-02-18. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag 

att  ta ovanstående anmälningsärenden till protokollet. 

 
 

 



FALU KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
Anmälningsärenden 
 

Nr
 

Ärende  Dnr

1. Beslut från Skolinspektionen; Avslag på ansökan om godkännande av YA 
Fri AB som huvudman för gymnasieskolan i Falu kommun 
 

KS 313/10 
 

2. Beslut från skolinspektionen om omprövning avseende ansökan om 
godkännande av Nordens teknikerinstitut AB (NTI) som huvudman för 
gymnasieskola i Falu kommun 
 

KS 329/10 
 

3. Beslut från skolinspektionen: Avslag på ansökan om godkännande av Wis 
Hotell och Turism, enskild firma som huvudman för gymnasieskola i 
Ockelbo kommun 
 

KS 336/10 
 

4. Beslut från skopinspektionen: Avslag på ansökan från Pluskompetens 
Utbildning i Sverige AB om utökad statlig tillsyn och rätt till bidrag till en 
fristående gymnasieskola i Falu kommun  
 

KS 311/10 
 

5. Omprövningsbeslut från skolinspektionen: Ansökan från Lärande i 
Östergötland AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående 
gymnasieskola i Falu kommun 
 

KS 326/10 
 

6. Förordnande från länsstyrelsen Dalarna av Christer Falk som 
begravningsombud 
 

KS 2/10 
 

7. Svar från regeringen på skrivelse; Överklagande i frågan om detaljplan 
för östra delen av Dalregementet, Falu kommun 
 

KS 529/08 
 

8. Ansökan om medel ur Incitamentsfonden; Rapport om Epos-projektet på 
Hälsinggårdsskolan 7-9 2010 
 

KS 101/09 
 

9. Beslut från Socialstyrelsen; Ärendet avslutat - Tillsyn enligt 3 kap 19 § 
Socialtjänstförordningen vid Kombo flyktingboende HVB (Hem för vård 
eller boende) 
 

KS 727/10 
 

10. Minnesanteckning Stadsbyggnadsberedning 2010-12-07 KS 133/10 
 

11. Protokoll Kommunala Handikapprådet 2010-12-16 KS 104/10 
 

12. Fullmakt för Angela Poroli att företräda Falu kommun vid Healthy Cities 
årsmöte den 17 februari 2011 

KS 2/11 
 
 

13. Överenskommelse mellan Falu kommun och Polismyndigheten Dalarna 
2011 

KS 507/10 

 
 
Falun 2011-02-18 
 
 
 
Jonny Gahnshag 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 23   2011-03-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 23 Delegationsärenden 

Ärendet 
Till kommunstyrelsen har överlämnats beslut i vissa fall med förteckning 
enligt delegation jämlikt 6 kap §§ 33 och 35 kommunallagen. 

Från beslutsorgan och kommundirektören, delegationsförteckning daterad 
2011-02-25. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut 
avseende attesträttigheter 2011, daterat 2011-01-13. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut 
avseende pensioner daterat 2011-01-20. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag 

att  ta föreliggande delegationsbeslut till protokollet. 

 
 

 



FALU KOMMUN 
BESLUTSORGAN OCH KOMMUNDIREKTÖREN 
 
 
Delegationsärenden för rubricerat 
 

Nr
 

Ärende  Dnr

1.  Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2011-01-18 
 

 

2.  Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott 2011-01-19 
 

 

3.  Protokoll från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2011-01-19 
 

 

4.  Delegationsbeslut Världsarvskansliet 2011 
 

KS 5/10 

5.  Delegationsbeslut; Middag Friidrotts SM 2010 
 

KS 5/11 

6.  Protokoll från Evenemangsrådet 2011-02-09 KS 25/11 
 

7.  Protokoll från Tillväxtrådet 2011-02-07 KS 112/11 
 

8.  Delegationsbeslut Boom Town - Music and Business Park KS 82/10 
 

9.  Beslut enligt 6 kap 36 § Kommunallagen (1991:900); 
Uppsägning av hyresavtal - Riksskidstadion Lugnet (Falun 
Lugnet 2:8) 
 

KS 321/00 

10.  Beslut enligt 6 kap 36 § Kommunallagen (1991:900); 
Begäran om utlämnande av offentlig handling 

KS 57/11 

 
 
 
Falun 2011-02-25 
 
 
 
Eva Dahlander 
Kanslichef 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 24T   2011-03-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 24 Svar på motion från Mikaela Johnsson (S) Roza Güclü 
Hedin (S) och Johnny Gahnshag (S); Flexiblare vistelse-
tid på förskolan  

Diarienummer KS 404/10 

Ärendet/Tidigare behandling 
Mikaela Johnsson (S), Rosa Güclü Hedin (S) och Johnny Gahnshag (S) yr-
kar i en motion daterad den 20 maj 2010 ”Flexiblare vistelsetid på försko-
lan” att Falu Kommun inför två alternativ i förskolan för barn till arbetslösa 
och föräldralediga, 15-timmars eller 20/25-timmarstaxa enligt beskrivet 
förslag.  

Tidigare behandling 

Skolnämnden beslutade den 28 oktober 2010 att föreslå kommunstyrelse-
förvaltningen avslå motionen så att barn till föräldralediga och arbetslösa 
även fortsättningsvis ska erbjudas de 15 timmar/vecka som lagen föreskri-
ver, och att timmarna som tidigare ska förläggas till tre timmar/dag. 

Allmänna utskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan. 
Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M) och Sten H Larsson (FAP) re-
serverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
Motion från Rosa Güclü Hedin, Mikaela Johnsson och Jonny Gahnshag 
daterad 2010-05-20. 

Protokoll från skolnämnden daterad 2010-10-28, § 172/skolförvaltningens/ 
tjänsteskrivelse 2010-10-11. 

Protokoll från allmänna utskottet 2011-02-16, § 15. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag, Linnea Risinger och Kicki Stoor: Bifall till 
allmänna utskottets förslag. 

Mikael Rosén, Sten H Larsson och Ingrid Näsman: Återremiss av ärendet 
för att utreda de ekonomiska konsekvenserna (investering och driftskostna-
der) och ökad arbetsbelastning för befintlig personal när man utökar till-
gängligheten för de s.k. 15-timmars barnen med; 
- två alternativ; 3 tim x 5 dag/vecka alternativt 5 tim x 3 dag/vecka 
- utökning till 20 timmar/vecka 
- utökning till 25 timmar/vecka. 

Ordförande Jonny Gahnshag: Avslag på Mikael Roséns med fleras återre-
missyrkande. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 24T   2011-03-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena i ordning enligt nedan vilket 
kommunstyrelsen godkänner. 

Först ställs proposition på Mikaels Roséns med fleras återremissyrkande 
mot sitt eget att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar  

att  avgöra ärendet idag. 

Så ställer ordföranden proposition på sitt eget med fleras yrkande om bifall 
till allmänna utskottets förslag.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  bifalla motionen samt 

att  under höst terminen 2011 ska Falu kommun i ett första steg för att öka   
      flexibiliteten i förskolan för barn till arbetslösa och föräldralediga (dvs  
      15-timmarsbarnen) införa ytterligare ett alternativ inom den befintliga  
      tidsramen på 15 timmar (3 dagar x 5 timmar). 

 

Reservation 
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan Hammar (M), 
Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP) och Ingrid Näsman (KD) reserverar sig mot 
beslutet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

25TT
  2011-03-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 25 Svar på motion från Ove Raskopp (SD); Kommunfull-
mäktige återtar beslutet om att bygga nya hoppbackar 
och utser en kommitté som arbetar fram ett hållbart al-
ternativ till skid-VM 

Diarienummer KS 154/11 

Ärendet 

Ove Raskopp yrkar i en motion att kommunfullmäktige ska riva upp beslu-
tet att bygga nya hoppbackar, att kommunfullmäktige utser en kommitté 
som ska arbete fram ett för Falu kommun hållbart alternativ till VM och att 
kommunfullmäktige omedelbart utser en arbetsgrupp som ska utreda ”var de 
skattemedel  som politikerna ansåg sig kunna slösa bort på en hoppbacke 
bäst gör nytta”. 

Motionen har remitterats till kommunstyrelseförvaltningen som föreslår att 
motionen avslås. 

Tidigare behandling 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan. 

Beslutsunderlag 
Motion från Ove Raskopp 2011-02-07. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-02-11. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-02-15, § 27. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Avslå motionen. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  avslå motionen. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

26TT
  2011-03-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 26 Ny förbundsordning för samordningsförbundet Finsam-
Falun 

Diarienummer KS 24/10 

Ärendet 
Förslag till ny förbundsordning samordningsförbundet Finsam-Falun har 
framtagits av Finsam. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan 
nedan. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 december 2005, § 214 bl.a att anta 
förbundsförordning för samordningsförbundet Finsam-Falun. 

Allmänna utskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-02-11. 

Protokoll från allmänna utskottet 2011-02-16, § 16. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till allmänna utskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta förslag till ny förbundsordning för samordningsförbundet Finsam-
Falun enligt förslag diariefört 2011-02-01. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

27TT
  2011-03-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 27 Revidering av kommunstyrelsens reglemente och dele-
gationsordning 

Diarienummer KS 130/11 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) har genomfört en översyn och 
detaljerad granskning av kommunstyrelsens reglemente och delegationsord-
ning vilken har utmynnat i upprättade förslag till nytt reglemente och dele-
gationsordning. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) föreslår att förslag (2011-02-
07) till reglemente och delegationsordning antas och att kommunstyrelse-
förvaltningen (stadskansliet) får i uppdrag att revidera kommunstyrelsens 
reglemente och delegationsordning utifrån ikraftträdandet av ny plan- bygg-
lagstiftning 2011-05-02. 

Tidigare behandling 
Reglementet för kommunstyrelsen antogs av kommunfullmäktige den 26 
november 2009, att gälla från den 1 januari 2010, och reviderades via beslut 
i kommunfullmäktige den 10 december 2009 samt den 10 juni 2010. 

Delegationsordningen för kommunstyrelsen antogs av kommunstyrelsen 
den 1 december 2009 och reviderades den 1 juni 2010.  

Förslag till nytt reglemente och ny delegationsordning för kommunstyrelsen 
har skickats ut två gånger till presidiet, kommundirektören, kommunstyrel-
secheferna och kommunens kontaktperson på Kommuninvest för inhämtan-
de av synpunkter. 

Förslag till nytt reglemente och ny delegationsordning har föredragits för 
kommundirektören och vissa kommunstyrelsechefer på chefsgruppsmöte 
den 14 januari 2011. 

Allmänna utskottets förslag är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-02-07. 

Protokoll från allmänna utskottet 2011-02-16, § 14. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag, Krister Johansson, Kicki Stoor och Linnea 
Risinger: Bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag i sin helhet. 

Mikael Rosén, Christina Haggren och Sten H Larsson: 
Att i delegationsordningen ändra föreslagna prisbasbelopp enligt nedan un-
der delegation 7.10 för Arbetsmarknads- och integrationschef 
 (av kommunstyrelseförvaltningen föreslagna belopp inom parantes); 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

27TT
  2011-03-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Utöver för kommunstyrelsechefer upptagna ärendegrupper delegeras till 
arbetsmarknads- och integrationschef att: 
1. fatta beslut om försäljning av lös egendom intill ett belopp av 5 (10) pris-
basbelopp, 

2. träffa uppgörelser om garantiåtaganden avseende av förvaltningen utförda 
entreprenader intill ett belopp av 10 (20) prisbasbelopp, samt 

3. avge anbud och underteckna kontrakt på entreprenader och skötselåta-
ganden inom ramen för ordinarie verksamhet intill ett belopp av 20 (100) 
prisbasbelopp. (yrkande nr 1) 

Att i kommunstyrelsens reglemente 3.2.3 Försäljning, inköp och upphand-
ling andra stycket ändras och får lydelsen;  
Kommunstyrelsen bör (istället yrkas) får endast i konkurrens med interna 
och externa enheter, inom ramen för den kommunala kompetensen, sälja 
tjänster och produkter till kommunala beställare och kommunala bolag. (yr-
kande nr 2) 
Kommunstyrelsen har även rätt att sälja tjänster och produkter till övrig of-
fentlig marknad och det privata näringslivet (stryks här enligt yrkandet) i 
den utsträckning som medges av lag. (yrkande nr 3) 

I övrigt yrkas bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att  ajournera ärendet kl. 15.40 

Ärendet återupptas kl. 17.00 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition enligt nedan vilket kommunstyrelsen god-
känner. 

Ordföranden ställer först proposition på sitt eget med fleras yrkande om 
bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag om delegation för Arbets-
marknads- och integrationschef enligt 7.10 i delegationsordningen mot Mi-
kael Roséns med fleras ändringsyrkande (nr 1) ovan och finner att kommun-
styrelsen beslutar enligt sitt eget förslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: 

Ja-röst för bifall till ordförandens förslag. 
Nej-röst för bifall till Mikael Roséns förslag. 

Omröstningsresultat: 6 ja-röster, 9 nej-röster. 

Ja: Jonny Gahnshag (S), Susanne Norberg (S), Krister Johansson (S), Britt 
Källström (S), Lena Johnsson (S) och Kicki Stoor (V). 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

27TT
  2011-03-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Nej: Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan 
Hammar (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP), Ingrid Näsman 
(KD), Erik Eriksson(MP) och Linnea Risinger (MP). 

Därefter ställer ordföranden proposition på sitt eget med fleras yrkande om 
bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag om att lydelsen ska vara bör 
i kommunstyrelsens reglemente 3.2.3 Försäljning, inköp och upphandling 
andra stycket mot Mikael Roséns med fleras ändringsyrkande (nr 2) att ly-
delsen ska vara får endast och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt  
sitt eget förslag. 

Slutligen ställer ordföranden proposition på sitt eget med fleras yrkande om 
bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag i kommunstyrelsens regle-
mente 3.2.3 Försäljning, inköp och upphandling andra stycket mot Mikael 
Roséns med fleras ändringsyrkande (nr 3) att det privata näringslivet stryks 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt sitt eget förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta förslag (2011-02-07) till reglemente samt 

att  uppdra åt kommunstyrelsen att revidera kommunstyrelsens reglemente   
       utifrån ikraftträdandet av ny plan- bygglagstiftning 2011-05-02. 
 

Kommunstyrelsen beslutar vidare för egen del 

att  anta förslag (2011-02-07) till delegationsordning,  
med lydelsen i delegation 7.10 för Arbetsmarknads- och integrationschef 
enligt följande; 

      Utöver för kommunstyrelsechefer upptagna ärendegrupper delegeras till 
arbetsmarknads- och integrationschef att: 

     1. fatta beslut om försäljning av lös egendom intill ett belopp av 5 pris-
basbelopp, 

     2. träffa uppgörelser om garantiåtaganden avseende av förvaltningen 
utförda entreprenader intill ett belopp av 10 prisbasbelopp, samt 

     3. avge anbud och underteckna kontrakt på entreprenader och skötselåta-
ganden inom ramen för ordinarie verksamhet intill ett belopp av 20  
prisbasbelopp samt 

att  uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) att revidera  
       kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning utifrån 
       ikraftträdandet av ny plan- bygglagstiftning 2011-05-02.  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

27TT
  2011-03-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Kommunstyrelsekontoren 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

28TT
  2011-03-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 28 Uppdatering av borgensbeslut avseende kommunens 
helägda bolag

Diarienummer KS 132/11 

Ärendet 
Kommuninvest i Sverige AB (Kommuninvest) har underhand framfört att 
kommunfullmäktiges beslut rörande borgen till kommunens helägda bolag 
måste förtydligas på så sätt att det skrivs in i beslutet att borgen tecknas ”så-
som för egen skuld” d.v.s. att den utgör en proprieborgen. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslut-
sutan nedan. 

Tidigare behandling 

Beslut om borgen för kommunens helägda bolag togs senast i kommunfull-
mäktige 2010-05-20 § 67. 

Allmänna utskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-02-
04. 

Protokoll från allmänna utskottet 2011-02-16, § 17. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till allmänna utskottets förslag. 

Beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta 
 
att  kommunstyrelsen har rätt att verkställa kommunfullmäktiges beslut, att såsom för egen 
skuld, ingå borgen för låneförpliktelser upp till ett för följande respektive företag totalt högsta 
angivet belopp enligt nedan, jämte därpå löpande ränta och kostnader, med avdrag för det 
lånebelopp som kommunstyrelsen vid var tillfälle genom sin internbank lånat ut till respektive 
företag. Det totala högsta beloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp i lånehandlingar och i borgenshandlingar: 
 
Kopparstaden AB  1 800 000 000 kronor 
Falu Elnät AB     335 000 000 kronor 
Falu Kommuns Förvaltning AB       50 000 000 kronor 
Falu Energi & Vatten AB   1 046 000 000 kronor 
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB       200 000 000 kronor 
Västra Falun Fastighets AB       15 000 000 kronor samt 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

28TT
  2011-03-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 
att  kommunstyrelsen även har rätt att fatta beslut om utlåning till ovanstående bolag. Utlå-
ningen och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, att såsom för egen skuld ingå 
borgen, avser ett totalt högsta belopp för respektive företag enligt vad som ovan angivits och 
med iakttagande av däri angivna principer. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

29TT
  2011-03-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 29 Antagande av ny bolagsordning och aktieägaravtal för 
Falun Borlänge Regionen AB 

Diarienummer KS 17/11 

Ärendet 
Från och med 2011 är Smedjebackens kommun delägare i Falun Borlänge-
regionen AB (FBR). Andelen är 6,6 % och åstadkoms genom en riktad 
emission från bolaget till Smedjebackens kommun. 

Denna förändring innebär att bolagsordning och aktieägaravtal arbetats om i 
vissa delar och kommunstyrelseförvaltningens förslag är att kommunfull-
mäktige ska godkänna den nya bolagsordningen och det nya aktieägaravta-
let. 

Tidigare behandling 
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-02-06.  

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-02-15, § 25.  

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna förslag till ny bolagsordning och nytt aktieägaravtal för Falun 
Borlänge-regionen AB daterat 2010-12-22. 

 
 



 17 (29) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 30   2011-03-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 30 Information om kommunala borgensåtaganden 

Diarienummer KS 28/11 

Ärendet 
Ekonomichef Kjell Nyström informerar om kommunala borgensåtaganden. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag 

att  ta informationen till protokollet. 

 
 

 



 18 (29) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 31   2011-03-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 31 Information/diskussion livsmedelsupphandling 

Diarienummer KS 28/11 

Ärendet 
Upphandlare Pia Sundell och Ann-Kathrin Rahm Nilzon från Borlänge 
kommun samt upphandlingschef Ulla Gustavsson från Falu kommun infor-
merar om pågående livsmedelsupphandling. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

32TT
  2011-03-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 32 Kommunstyrelsens Firmateckning 

Diarienummer KS 148/11 

Ärendet 
Med anledning av föreslaget nytt reglemente lämnar kommunstyrelseför-
valtningen (stadskansliet) förslag till kommunstyrelsens firmateckning.  

Tidigare behandling 

Allmänna utskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-02-04. 

Protokoll från allmänna utskottet 2011-02-16, § 18. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag 

att upphäva tidigare beslut om firmateckning fattat 2010-11-16, § 7, 

att notera till protokollet att bestämmelser om underskrift och kontrasigna   
trion av utgående skrivelser m.m. återfinns i kommunstyrelsens reglemente 
5.2. 

att notera till protokollet att kommunstyrelsens presidium (dvs. ordförande, 
förste och andre vice ordförande) utgörs av Jonny Gahnshag (S) ordförande, 
Susanne Norberg (S) 1:e vice ordförande och Mikael Rosén (M) 2:e vice 
ordförande,  

att i de fall såväl ordföranden, som förste och andre vice ordförande är för-
hindrade, utse endera av ledamöterna Krister Andersson (V), Arne Mellqvist 
(S), Krister Johansson (S), Christina Haggren (M) eller Mats Dahlström (C) 
att underteckna från kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott utgå-
ende skrivelser m fl handlingar enligt 5.2. i kommunstyrelsens reglemente,   

att handlingar i övrigt undertecknas och kontrasigneras enligt följande: 

1. Borgensförbindelser 
Undertecknas enligt reglementet 5.2. andra stycket. 

Kontrasigneras av kommundirektören eller, vid förfall för denne, av ekono-
michefen eller dennes ställföreträdare. 

2. Åtagande enligt det statliga stödet till bostadsbyggande enligt gällan-
de finansieringsförfattningar 
Undertecknas av avdelningschefen vid stadsbyggnadskontorets byggavdel-
ning. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

32TT
  2011-03-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Borgensförbindelser gentemot SBAB, Venantius samt bostadskreditnämn-
den undertecknas av avdelningschefen vid stadsbyggnadskontorets byggav-
delning med kontrasignation av stadsbyggnadschefen.   

3. Köpehandlingar avseende förvärv och försäljning av fast egendom 
undertecknas enligt reglementet 5.2. andra stycket 
Kontrasigneras av avdelningschefen vid stadsbyggnadskontorets markav-
delning eller, vid förfall för denne, av stadsbyggnadschefen. Avdelningsche-
fen vid stadsbyggnadskontorets markavdelning undertecknar vissa köpe-
handlingar, servitutsavtal och andra nyttjanderättsavtal enligt kommunsty-
relsens delegationsordning. Kontrasignation ska då ske av berörd mark- 
eller exploateringsingenjör. 

4. Checkar, post- och bankanvisningar etc. och av kommunstyrelsen 
genom ekonomikontoret utfärdade kvitton på inbetalningar samt hand-
lingar som rör den centrala kravverksamheten 
Checkar samt post- och bankanvisningar etc. och av kommunstyrelsen ge-
nom ekonomikontoret utfärdade kvitton på inbetalningar samt handlingar 
som rör den centrala kravverksamheten ska undertecknas av två av ekono-
mikontorets tjänstemän i förening.  

Handlingar som styrker identitet, funktion samt egenhändig namnteckning 
för ovan angivna tjänstemän ska vara undertecknad av kommunstyrelsens 
ordförande med kontrasignation av kommundirektören,  

att till protokollet anteckna att angivna tjänster för närvarande innehas av 
följande personer: 

Ekonomichef Kjell Nyström  
Finanssekreterare Bengt Thored 
Kommundirektör Torkel Birgersson 
Stadsbyggnadschef Margaretha Åslund 
Avdelningschef vid  
stadsbyggnadskontorets 
byggavdelning Susanne Svärdström   
Avdelningschef vid  
stadsbyggnadskontorets 
markavdelning Karin Eliasson 
Markingenjör Lars Gustafsson 
Markingenjör Bo Lundgren 
Exploateringsingenjör Jennie Åkerström samt 

att detta beslut träder ikraft 2011-03-11. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

32TT
  2011-03-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelsekontoren 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

33TT
  2011-03-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 33 Svar på revisionsrapport: Granskring av kommunens 
styrning av hälsoarbetet 

Diarienummer KS 686/10 

Ärendet 
Kommunrevisorerna har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en 
uppföljning och fördjupad granskning av kommunens styrning av hälsoarbe-
tet. Det är en uppföljande granskning relaterad till den granskning som gjor-
des 2006. 

Granskningen visar att en stor del av de brister som påpekades i den föregå-
ende granskningen har åtgärdats, att folkhälsoprogrammet ger vägledning i 
hur folkhälsoarbetet ska bedrivas och att folkhälsoarbetet i stort bedrivs ut-
ifrån fattade beslut. Revisorerna lämnar inom några områden rekommenda-
tioner. 

Kommunstyrelseförvaltningens (miljökontoret och personalkontoret) förslag 
är enligt beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Den tidigare granskningen 2006 behandlades i kommunstyrelsen den 5 de-
cember 2006. 

Allmänna utskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (miljökontoret och personalkontoret) tjäns-
teskrivelse 2011-01-31. 

Protokoll från allmänna utskottet 2011-02-16, § 19. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag 

att  kommunstyrelseförvaltningens yttrande daterat 2011-01-31, ska utgöra  
kommunens svar på revisorernas granskning av hälsoarbetet. 

Expeditioner 
Kommunrevisionen, inkl yttrande 2011-01-31 

Kommunstyrelseförvaltningen (miljökontoret och personalkontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

34TT
  2011-03-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 34 Försäljning av del av fastigheten Nedre Gruvriset 
33:169, Blystigen 11-13 i Galgberget, Falun  

Diarienummer KS 755/08 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att kommu-
nen säljer rubricerade fastighet till BoKlok Housing AB, 205 33 Malmö. 

Skanska Mark & Exploatering Bygg AB har framfört önskemål om att få 
fullfölja den option man har till fastigheten innebärande förvärv och genom-
förande av den planerade bostadsbebyggelsen omfattande 20 lägenheter 
med bostadsrätt. Bebyggelsen kommer att uppföras inom ramen för 
BoKlok-konceptet, som Skanska och IKEA utvecklat tillsammans.  

BoKlok-konceptet genomförs av ett för ändamålet särskilt bildat bolag:       
BoKlok Housing AB. Det innebär att bolaget kommer att vara köpare tillika 
exploatör av fastigheten. 

Tidigare behandling 

Optionsavtalet godkänns av kommunstyrelsen den 1 juni 2010. 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 oktober 2010; 
att Skanskas förslag till exploatering bedöms innehålla rimliga förutsätt-
ningar för planerad bebyggelse, samt 

att optionsavtalet därmed fortsätter att gälla och ska fullföljas genom att bo-
laget senast den 30 april 2011 undertecknar det köpekontrakt för fastigheten 
som upprättas. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-01-26. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-02-15, § 26. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag 

att  sälja del av fastigheten Nedre Gruvriset 33:169 till BoKlok Housing AB 
för 1 000 000 kronor. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 
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  2011-03-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
BoKlok Housing AB 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 35

lagligh
  2011-03-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 35 Yttrande till förvaltningsrätten angående 
laglighetsprövning enligt kommunallagen;  
Beslut om svar på remiss angående vindkraftsutbygg-
nad i Svartnäs med omnejd  

Diarienummer KS 774/08 

Ärendet 

Kommunfullmäktiges beslut om svar på remiss angående vindkraftsutbygg-
nad i Svartnäs med omnejd har överklagats genom laglighetsprövning enligt 
kommunallagen. Föreläggande för kommunen att avge yttrande i målet in-
kommit från förvaltningsrätten. 

Tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-09; 
att tillstyrka Bergvik Skogs ansökan om vindkraftsanläggning i Svartnäs 
med omnejd, med undantag för delområdet B – Himmelsberget, 
att avstyrka Bergvik Skogs ansökan vad gäller delområdet B – Himmels-
berget, samt 
att vad gäller delområdet Spaksjöberget uttala att man ställer sig tveksam till 
att området tål en exploatering i denna omfattning och Falu kommun vill 
därför att Länsstyrelsen särskilt prövar detta område. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunfullmäktige 2010-12-09, § 49. 

Beslut från förvaltningsrätten i Falun; Avslag på yrkande om inhibition av 
överklagat beslut i kommunfullmäktige.  

Föreläggande från Förvaltningsrätten i Falun 2011-02-01. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-02-21. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag 

att  besluta att yttrande 2011-02-21, utgör kommunens svar avseende före-
läggande från förvaltningsrätten i mål nr 7364-10, samt 

att  delegera till kommunstyrelsens ordförande att inge Falu kommuns svar 
till förvaltningsrätten i mål nr 7364-10 om tillfälle ges till ytterligare 
skriftväxling. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 35

lagligh
  2011-03-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Förvaltningsrätten i Falun 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 36K   2011-03-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 36 Kompletterande val av ombud, ledamöter, ersätta-
re/suppleanter, revisorer, revisorsersättare i bolag, fö-
reningar och organisationer med visst kommunalt en-
gagemang som kommunstyrelsen förrättar val i 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet/Tidigare behandling 

Kommunstyrelsen förrättade val den 30 november 2010 av ombud, ledamö-
ter, ersättare/suppleanter, revisorer, revisorsersättare i bolag, föreningar och 
organisationer med visst kommunalt engagemang. Valet kompletteras nu 
med namn som saknades i beslutet enligt markering i bilaga 1 och 2. 

Av bilaga 1 framgår att valen avser mandatperioden 2010 – 2014 och av 
bilaga 2 framgår att valet avser år 2011.  

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2010-11-30, § 33. 

Bilaga 1; val avseende mandatperioden (bilaga § 36). 

Bilaga 2; val avseende år 2011 (bilaga § 36). 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag 

att  komplettera val av ombud, ledamöter/suppleanter, revisorer, revisorser-
sättare i bolag, föreningar och organisationer med viss kommunalt en-
gagemang enligt markering i  bilaga 1 och 2. 

 

Expeditioner 
Valda samt berörda föreningar och organisationer 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet/förtroendemannaregistret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 37In   2011-03-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 37 Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet, Miljö-
rådet, Beredningen för Falun Borlänge regionen, Falun 
Borlänge regionen AB, Region Dalarna, Samverkansbe-
redningen mellan Falu kommun och Landstinget Dalar-
na och VM-bolaget 

Diarienummer KS 28/11 

Ärendet 
Aktuell information från Tillväxtrådet, Miljörådet, Folkhälsorådet, Bered-
ningen för Falun Borlänge regionen, Falun Borlänge regionen AB, Region 
Dalarna, Samverkansberedningen mellan Falu kommun och Landstinget 
Dalarna och VM-bolaget. 

För fullständig information avseende Region Dalarnas protokoll hänvisas 
till www.regiondalarna.se/protokoll.html. 

Beslutsunderlag 
Inkomna protokoll distribueras elektroniskt.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag 

att  ta ovanstående informationer till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 38   2011-03-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 38 Barnchecklistan 

Diarienummer KS 28/11  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2002-06-13, § 88 bl a om barnchecklistan. 
För att införliva barnkonventionen i beslutsprocessen och tillförsäkra barnen 
deras rättigheter ska alla nämnder, styrelser och förvaltningar följa barn-
checklistan vid varje beslut. Punkten barnchecklista kommer i kommunsty-
relsen att användas för reflektion och diskussion omkring ärenden som berör 
barn. 

Kommunstyrelsens ledamöter avslutar dagens sammanträde med att reflek-
tera över om hänsyn tagits till barnchecklistan vid besluten idag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag 

 att  ta diskussionen till protokollet. 

 

 


	 

