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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Jonny Gahnshag (S), ordf Mikael Rosén (M) Beslutande 
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Förvaltningschef Helen Lott, § 101  
Nämndadm Kerstin Bryskhe Persson  

  
Erik Eriksson Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2011-05-05 Justeringens tid och plats 

89 - 105 Justerade paragrafer 

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

Sekreterare 
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Jonny Gahnshag 

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Erik Eriksson 

Justerande 

 

Bevis 
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Datum när anslaget sätts upp 2011-05-05   
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Kerstin Bryskhe Persson 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 89   2011-05-03  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 89 Närvaro av Stella Imalwa under sammanträdet 

Diarienummer KS 28/11 

Ärendet 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att Stella Imalwa från 
Namibia får närvara vid dagens sammanträde. 
Stella Imalwa har varit i Sverige en månad för att studera kommunalt själv-
styre och demokratiska arbetsformer. Detta avslutas med kommunpraktik i 
Falun p.g.a. av det samarbete som finns mellan Tsumeb i Namibia och Fa-
lun. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag 

att  Stella Imalwa får närvara vid dagens sammanträde. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 90   2011-05-03  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 90 Anmälningsärenden 

Ärendet 
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning date-
rad 2011-04-21. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag 

att  ta ovanstående anmälningsärenden till protokollet. 

 



FALU KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
Anmälningsärenden 
 

Nr
 

Ärende  Dnr

1. Beslut från Länsstyrelsen Dalarna län om förordnande för Jonatan Block 
som vigselförrättare 
 

KS 10/10 
 

2. Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län; Ansökan från Friskvårdshuset i 
Falun AB om tillstånd att använda övervakningskamera 
 

KS 204/11 
 

3. Beslut från Länsstyrelsen i Dalarnas län; Ansökan från Falu Energi & 
Vatten AB om tillstånd att använda övervakningskamera 
 

KS 223/11 
 

4. Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län; Ansökan från Stora Enso om 
tillstånd att använda övervakningskamera 
 

KS 234/11 
 

5. Meddelande 2010-12-22 från ICLD Internationellt Centrum för Lokal 
Demokrati att Falu Kommuns ansökan om bidrag för projekt Lednings- 
och samordningsinsats avslås 
 

KS 523/08 
 

6. Protokoll från Falu Elnät AB styrelsesammanträde nr 2 2011-03-11 KS 19/11 
 

7. Protokoll från Falu Energi & Vatten AB styrelsesammanträde nr 2 2011-
03-11 och nr 3 2011-04-13 
 

KS 19/11 
 

8. Protokoll från Falu Kraft AB 2011-03-09 nr 1 KS 19/11 
 

9. Protokoll från KopparStaden Förvaltning AB styrelsesammanträde 2011-
02-23 
 

KS 18/11 
 

10. Yttrande till förvaltningsrätten (mål 893-11); Översiktsplan för Falu 
kommun, tema vindbruk 
 

KS 481/07 

11. Minnesanteckningar från Faluns lokala Brottsförebyggande råd (BRÅ) 
2011-04-08 
 

KS 13/11 
 

12. Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län; Ansökan från Cedervalls Bensin 
& Service AB om tillstånd att använda övervakningskamera 
 

KS 304/11 

13. Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län; Ansökan från Bjursås 
konsumentförening/Coop om tillstånd att använda övervakningskamera 

KS 305/11 

 
 
Falun 2011-04-21 
 
 
 
Jonny Gahnshag 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 91   2011-05-03  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 91 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 
2011-04-21. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) beslut om de-
legation till markchef 2011-03-22. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) beslut om för-
delning av småhustomter februari-mars 2011. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbe-
slut avseende överlåtelse av fastighet eller del av fastighet 2011-03-23. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut i 
låneärenden, daterade 2011-03-14, 2011-03-15 och 2011-03-24. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut  
avseende utlämnande av aktier daterat 2011-03-15. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut  
avseende borgen vid låneförpliktelser lån från Kommuninvest i Sverige AB. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut 
avseende personalärenden daterade 2011-03-21, 2011-04-15 och 2011-04-
19. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut 
avseende lönerevision – och lönekartläggning daterade 2011-03-23 och 
2011-04-19. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut 
avseende facklig tid daterat 2011-04-19. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut 
avseende förhandlingar och överläggningar daterat 2011-04-19 (2 st.) och 
2011-04-20. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut 
avseende pensioner daterat 2011-04-19. 

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 2011-03-15 
 

 

2.  Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott 2011-03-16 
 

 

3.  Protokoll från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2011-03-16 
 

 

4.  Protokoll från Landsbygdsgruppen 2011-01-20 och 2011-02-24 
 

 

5.  Protokoll från Tillväxtrådet 2011-03-21  
 

 

6.  Delegationsbeslut Falu BS bandy marknadsföringsinsatser 2011 KS 246/11 
 

7.  Delegationsbeslut; middag och scenarbete i samband med 
representationsmiddag Svenska Skidspelen 2011 
 

KS 5/11 
 

8.  Delegationsbeslut förordnande av Jonatan Block som borgerlig 
vigselförrättare 
 

KS 10/10 
 

9.  Delegationsbeslut; Ansökan från Stora Enso om tillstånd att 
använda övervakningskamera 
 

KS 239/11 
 

10.  Delegationsbeslut; Ansökan från Falu Energi & Vatten AB om 
tillstånd att använda övervakningskamera 
 

KS 223/11 
 

11.  Delegationsbeslut; Ansökan från Friskvårdshuset i Falun AB om 
tillstånd att använda övervakningskamera 
 

KS 204/11 
 

12.  Delegationsbeslut; Ansökan från Bjursås konsument-
förening/Coop om tillstånd att använda övervakningskamera 
 

KS 305/11 
 

13.  Delegationsbeslut; Ansökan från Cedervalls Bensin & Service 
AB om tillstånd att använda övervakningskamera 
 

KS 304/11 
 

14.  Delegationsbeslut angående ansökan om medel från Råden för 
hållbar utveckling gällande Omställning Falun - Framtidsveckan 
2011 
 

KS 79/11 
 

15.  Protokoll från kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2011-
03-14 
 

 

Falun 2011-04-21 
 
 
Eva Dahlander 
Kanslichef 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

92TT
  2011-05-03  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 92 Svar på motion från Gunilla Barkar (C) Trafiksäkerhets-
policy för kommunens anställda 

Diarienummer KS 523/10 

Ärendet 
Gunilla Barkar föreslår i en motion att Falu kommun som arbetsgivare sna-
rast upprättar en trafiksäkerhetspolicy för sina anställda. 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) och trafik- och fritidsför-
valtningens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Trafik- och fritidsnämnden ställer sig bakom den gemensamma tjänsteskri-
velsen enligt ovan. 

Allmänna utskottets förslag är enligt beslutsrutan. 

Beslutsunderlag 
Motion från Gunilla Barkar 2010-08-17. 

Protokoll från trafik- och fritidnämnden 2011-03-23, § 14/tjänsteskrivelse 
2011-03-14. 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) och trafik- och fritidsför-
valtningens tjänsteskrivelse 2011-03-15. 

Protokoll från allmänna utskottet 2011-04-20, § 40. 

Yrkanden 

Jonny Gahnshag och Agneta Ängsås: Bifall till allmänna utskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  bifalla motionen.  

Kommunstyrelsen beslutar vidare för egen del under förutsättning av kom-
munfullmäktiges beslut  

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret), i samarbe-
te med trafik- och fritidsförvaltningen, att upprätta en övergripande Tra-
fiksäkerhetspolicy under 2011 för anställda inom Falu kommun. 



 7 (26) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

92TT
  2011-05-03  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 

Trafik- och fritidsförvaltningen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

93TT
  2011-05-03  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 93 Årsredovisning 2010 för Falu kommuns förvaltade stif-
telser  

Diarienummer KS 38/11 

Ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag överlämnar årsredovisning-
en 2010 för Falu kommuns förvaltade stiftelser. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt besluts-
rutan. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottets förslag är enligt beslutsrutan. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisningar från respektive stiftelser. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-03-
31 vilket även undertecknats av kommunstyrelsens ordförande. 

Protokoll från allmänna utskottet 2011-04-20, § 41. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till allmänna utskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna årsredovisningen för 2010 för Falu kommuns förvaltade stif-
telser med däri gjorda dispositioner samt 

att  i övrigt lägga årsredovisningen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

94TT
  2011-05-03  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 94 Ansökningar om bidrag ur Samfond K1 

Diarienummer KS 690/10 

Ärendet 
Kungörelse om att bidrag kan sökas ur rubricerad stiftelse har varit anslagen 
på kommunens anslagstavla i rådhuset under tiden 2010-12-02 – 2011-01-
20. 

Två ansökningar har inkommit, en från trafik & fritidsförvaltning om bidrag 
på 100 000 kronor till att hålla en standard, utöver normal kommunal stan-
dard, på planteringar i centrala stadsparker i Falun, eventuella beviljade 
medlen avses att användas under år 2012. 

Den andra ansökan är från Odd Fellow i Falun Fastighets AB, ”så mycket 
som möjligt av kostnaden” uppskattad till 50 000 kronor till renovering av 
trappen från gården till Odd Fellow lokalerna i Prostgården vid Åsgatan i 
centrala Falun. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) överlämnar ärendet utan 
förslag till beslut och informerar om att disponibla medel uppgår efter av-
drag för skatt till 67 625 kronor.  

Tidigare behandling 
Under år 2010 lämnades inga bidrag ur stiftelsen men 2009 lämnades bidrag 
om 50 000 kronor till kultur- och ungdomsnämnd för skapande av ett illu-
strerat album över Selma Lagerlöfs tid i Falun och 99 666 kronor till samma 
nämnd att användas till renovering av Herdins brygga i Faluån.   

Allmänna utskottets förslag är att trafik- och fritidsförvaltningen får bidrag 
med 50 000 kronor och Odd Fellow i Falun med 17 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Trafik- och fritidsförvaltningen 2010-12-22. 

Ansökan från Odd Fellow Orden i Falun Fastighets AB 2010-12-01. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-03-
28. 

Protokoll från allmänna utskottet 2011-04-20, § 45. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag, Margareta Källgren och Krister Johansson: Fördela bidra-
get så att trafik- och fritidsförvaltningen får 50 000 kronor och Odd Fellow i 
Falun får 17 000 kronor. 

Christina Haggren: Fördela bidraget så att Odd Fellow i Falun får 50 000 
kronor och trafik- och fritidsförvaltningen får 17 000 kronor. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

94TT
  2011-05-03  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena vilket kommunstyrelsen god-
känner och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt sitt eget med fleras 
förslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: 

Ja-röst för bifall till ordförandens med fleras förslag. 
Nej-röst för bifall till Christina Haggrens förslag. 

Omröstningsresultat: 8 ja-röster, 7 nej-röster. 

Ja: Jonny Gahnshag (S), Susanne Norberg (S), Krister Johansson (S), Britt 
Källström (S), Margareta Källgren (S), Richard Holmqvist (MP), Erik 
Eriksson (MP) och Kicki Stoor (V). 

Nej: Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Catharina Hjortzberg-
Nordlund (M), Håkan Hammar (M), Agneta Ängsås (C), Sten H Larsson 
(FAP) och Ingrid Näsman (KD). 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  ge bidrag till trafik- och fritidsförvaltningen med 50 000 kronor och 
bidrag till Odd Fellow i Falun med 17 000 kronor. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

95TT
  2011-05-03  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 95 Riktlinjer för trygghetsboende – principiellt ställningsta-
gande 

Diarienummer KS 218/11 

Ärendet/Tidigare behandling 
Omvårdnadsnämnden föreslår i beslut den 23 februari 2011, att kommun-
fullmäktige ska fatta ett principiellt beslut om riktlinjer för trygghetsboende 
i Falu kommun. Vilka ska få tillgång till trygghetsboende? Vem ska svara 
för bostadskö och tilldelning av lägenheter för trygghetsboende? Vem ska 
tillhandahålla och bekosta de gemensamma ytorna i trygghetsboendet? Vem 
ska tillhanda och bekosta personal med erforderlig kompetens?  
 
Ärendet uppstod med anledning kommunfullmäktiges beslut om budget 
2011 samt ekonomisk flerårsplan 2012-2013 den 25 november 2010. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan nedan, med komplettering enligt allmänna utskottets förslag. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottets beslutade att lämna ärendet till kommunstyrelsen utan 
eget yttrande samt att komplettera med information om extra kostnad för 
personal och övrig finansiering så att fjärde punkten får lydelsen; Omvård-
nadsförvaltningen ansvarar för att, efter omfattning som kommunfullmäktige 
beslutar,…. 

Beslutsunderlag 

Omvårdnadsnämndens protokoll 2011-02-24, § 20/tjänsteskrivelse 2011-02-
11. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-03-27. 

Protokoll från allmänna utskottet 2011-04-20, § 47. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag med instämmande av Susanne Norberg: Bifall till kom-
munstyrelseförvaltningens förslag med tillägg av allmänna utskottets korri-
gering och med följande ändring under första punkten i första att-satsen; 
Samboende där den ena parten är under 70 år har också rätt till trygghets-
boende. 

Susanne Norberg yrkar dessutom: Uppdra till omvårdnadsnämnden att kom-
plettera riktlinjerna för trygghetsboende med brandskydd. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

95TT
  2011-05-03  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena enligt ovan och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen. 

 

Beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  Falu kommuns riktlinjer för trygghetsboende ska vara: 

• För att få tillgång till trygghetsboende ska man vara 70 år eller äldre. 
Sammanboende där den ena parten är under 70 år har också rätt till 
trygghetsboende. 

• Bostadskö och tilldelning av lägenheter till trygghetsboende sköts av 
fastighetsägare eller förvaltare av fastighet. 

• Fastighetsägare eller förvaltare av fastighet har ansvar för att tillhan-
da hålla lägenheter med god tillgänglighet samt tillhandahålla och 
bekosta utrymme för de boendes måltider, samvaro, hobby och re-
kreation och vid behov anpassningar av lägenheter i trygghetsboen-
det. 

• Omvårdnadsförvaltningen ansvarar för att, efter omfattning som 
kommunfullmäktige beslutar, erbjuda och tillhandahålla personal 
med erforderlig kompetens för att skapa kontakt med de boende, er-
bjuda gemensamma måltider och erbjuda kulturella aktiviteter. 

 

att  omfattningen av framtida trygghetsboende beslutas i kommunens 
       budget samt 

att  uppdra till omvårdnadsnämnden att komplettera riktlinjerna för  
trygghetsboende med brandskydd. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

96TT
  2011-05-03  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 96 Utvidgning av verksamhetsområde för vatten och av-
lopp för detaljplaneområdet Lilla Källviken 

Diarienummer KS 250/11 

Ärendet 
Det planerade nya bostadsområdet Lilla Källviken är till större delen beläget 
utanför verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen. Inför ut-
byggnaden av va-nätet till det nya bostadsområdet ska kommunfullmäktige 
fatta beslut om utvidgning av verksamhetsområdet. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 november 2007, att utökning och in-
skränkning av verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen be-
stäms av kommunfullmäktige efter samråd med Falu Energi & Vatten AB. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Falu Energi & Vatten AB 2010-04-01. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-04-06 med karta. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-04-19, § 67. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  utöka verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen, avseende 
vatten, spillvatten samt dagvatten, att omfatta det planerade bostadsom-
rådet Lilla Källviken. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

97TT
  2011-05-03  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 97 Antagande av detaljplaneprogram för kv Västra Falun 
och Teatern 

Diarienummer KS 863/08 

Ärendet/Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 20 januari 2009 att 
uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) att upp-
rätta förslag till detaljplan för kvarteret Västra Falun och del av kvarteret 
Teatern sedan HSB Produktion AB inkommit med en begäran avseende 
planändring för del av kv Teatern. Under arbetets gång visade det sig att ett 
flertal övergripande frågor för båda kvarteren och angränsande gator behöv-
de belysas i ett sammanhang. Detta görs lämpligen i ett detaljplaneprogram. 
De frågor som särskilt behandlas i detaljplaneprogrammet är tillkommande 
bebyggelses relation till befintliga förhållanden och då särskilt det kulturhi-
storiska arvet, saneringsbehov efter nedlagda bensinstationer, trafiksituatio-
nen på Gruvgatan bl a med störande buller och parkeringsbehovet. Dessut-
om har frågan om det lämpliga i att etablera ett större nöjesetablissemang i 
kv Västra Falun särskilt lyfts fram. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 17 juni 2010 att god-
känna detaljplaneprogrammet för samråd. Samrådet genomfördes sedan 
under hösten 2010. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott behandlade sär-
skilt frågan om ett eventuellt nöjesetablissemang den 15 februari 2011 och 
beslutade att alternativet med ett nöjesetablissemang ska utgöra underlag för 
fortsatt planläggning. 

Stadsbyggnadskontoret har därefter sammanställt och kommenterat under 
samrådstiden inkomna yttranden i en samrådsredogörelse samt bearbetat 
förslaget till detaljplaneprogram. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan nedan. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan. Utskottet beslu-
tade vidare för egen del att antagandehandlingen justeras, inför kommunsty-
relsens sammanträde den 3 maj 2011, så att endast det alternativ som kom-
munfullmäktige står bakom redovisas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-04-06, antagandehandling justerad 2011-04-29. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-04-19, § 68. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

97TT
  2011-05-03  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  godkänna samrådsredogörelsen upprättad av stadsbyggnadskontoret den 
5 april 2011, 

att  någon miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för en miljöbedömning 
enligt 6 kap 11 § miljöbalken inte behöver upprättas eftersom ett ge-
nomförande av efterföljande detaljplaner inte medför någon betydande 
miljöpåverkan, 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) att 
upprätta erforderliga detaljplaner för kvarteren Västra Falun och Teatern 
inklusive angränsande gatumark, 

att  planarbetet bekostas av berörda fastighetsägare, exploatörer och/eller 
intressenter samt  

att  planuppdraget inte innebär något slutligt ställningstagande i sakfrågan. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta detaljplaneprogram för kvarteren Västra Falun och Teatern upprät-
tat av kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) i april 
2011. 

 

Expeditioner 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

98TT
  2011-05-03  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 98 Ansökan om bidrag ut Stiftelsen Hjalmar Grönblads 
fond för Falu stads förskönande 

Diarienummer KS 732/10 

Ärendet 
Kungörelse om att bidrag kan sökas ur rubricerad stiftelse har varit anslagen 
på kommunens anslagstavla i rådhuset under tiden 2010-12-02—2011-01-20. 

Ansökan har inkommit från trafik- och fritidsförvaltningen avseende bidrag 
om 200 000 kronor att användas till ”att försköna staden med flera bloms-
terutsmyckningar och planteringar”. De nu sökta medlen kommer att använ-
das under 2012. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt besluts-
rutan.  

Tidigare behandling 
Under 2010 inkom ingen ansökan om bidrag ur stiftelsen men under 2009 
beslutade kommunstyrelsen att lämna bidrag med 200 000 kronor till Falu 
kommuns trafik- och fritidsförvaltning att användas till ”Falu stads förskö-
nande” genom att försköna staden med flera blomsterutsmyckningar och 
planteringar. Bidraget utbetalades i början av år 2010. 

Allmänna utskottets förslag är enligt beslutsrutan.  

Beslutsunderlag 

Ansökan från Trafik- och fritidsförvaltningen 2010-12-22. 

Protokoll från allmänna utskottet 2011-04-20, § 46. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag 

att  lämna bidrag om 200 000 kronor ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond 
för Falu stads förskönande till trafik- och fritidsförvaltningen för att för-
sköna staden med flera blomsterutsmyckningar och planteringar samt 

att  bidraget ska utbetalas i början av år 2012. 

Expeditioner 

Trafik- och fritidsförvaltningen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

99TT
  2011-05-03  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 99 Svar till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning 
av beslut om dels svar på remiss angående vindkrafts-
utbyggnad i Svartnäs med omnejd och dels av beslut 
om antagande av planeringsunderlag för vindbruk i Falu 
kommun 

Diarienummer KS 774/08, 481/07 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2010, 
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. 

Kommunfullmäktige beslutade den 1 februari 2011,  
att anta planeringsunderlag för vindbruk i Falu kommun. 

Dessa två beslut av kommunfullmäktige har överklagats genom laglighets-
prövning enligt kommunallagen.  

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret, stadskansliet) för-
slag är enligt beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

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

Protokoll från kommunfullmäktige 2011-02-10, § 11. 

Underrättelse från förvaltningsrätten i Falun 2011-03-29 mål nr 7364-10. 

Föreläggande från förvaltningsrätten i Falun 2011-03-29 mål nr 988-11. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret, stadskansliet) 
tjänsteskrivelse 2011-04-12. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-04-19, § 69. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

99TT
  2011-05-03  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag 

att  uppdra till kommunstyrelsens ordförande att inge kommunstyrelsens 
yttrande, med innebörden att överklagan bestrids samt att det överkla-
gade besluten tillkommit och överensstämmer med gällande rätt, till 
förvaltningsrätten i mål nummer 7364-10 samt i mål nummer 988-11. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

100TT
  2011-05-03  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 100 Godkännande av avtal om ägandet mm av ALMI Före-
tagspartner Dalarna AB 

Diarienummer KS 210/11 

Ärendet 
ALMI Företagspartner Dalarna AB (nedan ALMI Dalarna) är ett av 17 regi-
onala dotterbolag i en koncern med det statligt ägda ALMI Företagspartner 
AB som moderbolag. ALMI Dalarna ägs dels av ALMI företagspartner AB 
(51 %) dels av Landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner via Region 
Dalarna (49 %).  

ALMI Dalarnas verksamhet finansieras huvudsakligen via ägartillskott vilka 
regleras i ett samverkansavtal mellan ägarna. Ett särskilt avtal avseende för-
delning av kostnader, verksamhetsinriktning samt samverkansmöjligheter 
upprättas även mellan Region Dalarna å ena sidan och Dalarnas kommuner 
och Dalarnas landsting å andra sidan.  

Region Dalarna har upprättat förslag till avtal mellan Dalarnas kommuner 
och Dalarnas landsting för perioden 2011 till och med 2013. För att avtalet 
ska bli gällande fodras att samtliga kommuner, landstinget samt Region Da-
larna beslutar att anta avtalet. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan 
nedan. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2007, att anta avtal för perioden 
2007 till och med 2010 om ägande m.m. av ALMI Företagspartner AB, att 
finansiering för 2007 skulle ske dels från Kommunal och regional utveck-
ling dels från Särskilda framtidsprojekt samt att arbeta in den nivå på anslag 
till ALMI som avtalet förutsätter i budgeten för 2008. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Missiv från Region Dalarna/PM inklusive bilagor, inkommet den 2 mars 
2011. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-04-05. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-04-19, § 70. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

100TT
  2011-05-03  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags och Mikael 
Roséns förslag 

att  godkänna avtal för perioden 2011 till och med 2013 om ägande m.m. av 
ALMI Företagspartner Dalarna AB, 

att  finansiera Falu kommuns del av det årliga aktieägartillskottet genom Ej 
förvaltningsanknuten verksamhet, samt 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att i budget 
arbeta in den nivå på aktieägartillskott till ALMI Dalarna som avtal för 
perioden 2011 till och med 2013 förutsätter. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 



 21 (26) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

101TT
  2011-05-03  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 101 Igångsättningstillstånd investeringar – Nya vatten-
rutschbanor, Lugnets utebad 

Diarienummer KS 14/11 

Ärendet 
På Lugnets utebad finns idag två vattenrutschbanor från mitten av 80-talet. 
Anläggningen är nu utdömd av besiktningsman. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår,  
att bevilja igångsättningstillstånd för investering i nya vattenrutschbanor vid   
Lugnets utebad, 
att  investeringen, budgeterad till 2,950 mnkr, ska finansieras inom nuva-
rande ram för trafik- och fritidsnämndens budget samt 
att  trafik- och fritidsförvaltningen ska kontakta kommunstyrelseförvalt-
ningen (ekonomikontoret) för godkännande av finansieringsform. 

Helen Lott chef på trafik- och fritidsförvaltningen lämnar kompletterande 
information i ärendet. 

Tidigare behandling 
Trafik- och fritidsnämnden beslutade den 14 april 2011, 
att prioritera om investeringsram för 2011 för att rymma investering av kanor  
enligt alternativ 2 samt  
att begära igångsättningstillstånd för investeringen hos kommunstyrelsen. 

Utvecklingsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan 
eget yttrande. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2011-04-14, § 27/ tjänsteskrivelse 
2011-04-01. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse  
2011-04-15.  

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-04-19, § 59. 

Trafik- och fritidsförvaltningens komplettering 2011-04-26. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag, Krister Johansson och Susanne Norberg: 1.) Bifall till eko-
nomikontorets förslag med tillägg i första att-satsen (kursiverat), att bevilja 
igångsättningstillstånd för investering i nya vattenrutschbanor vid Lugnets 
utebad, och att kommunstyrelsen förutsätter att denna investering inte 
tränger ut eller senarelägger planerade energi- och rationaliseringsinve-
steringar. 
2.) Lägg till följande att-sats i beslutet: att uppmana trafik- och fritidsnämn-
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

101TT
  2011-05-03  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

den att göra en prioriteringslista på de fem kommande årens investeringar på 
Lugnet. 

Mikael Rosén, Sten H Larsson och Agneta Ängsås: Bifall till Jonny Gahn-
shags med fleras yrkanden ovan, lämnar en protokollsanteckning till proto-
kollet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  bevilja igångsättningstillstånd för investering i nya vattenrutschbanor 
vid  Lugnets utebad, och att kommunstyrelsen förutsätter att denna in-
vestering inte tränger ut eller senarelägger planerade energi- och ratio-
naliseringsinvesteringar, 

att  investeringen, budgeterad till 2, 950 mnkr, ska finansieras inom nuva-
rande ram för trafik- och fritidsnämndens budget, 

att  trafik- och fritidsförvaltningen ska kontakta kommunstyrelse-
förvaltningen (ekonomikontoret) för godkännande av finansieringsform 
samt 

att  uppmana trafik- och fritidsnämnden att göra en prioriteringslista på de 
fem kommande årens investeringar på Lugnet. 

Protokollsanteckning 
Handläggningen av detta ärende har varit under all kritik. När ärendet om 
igångsättningstillstånd kom upp till politisk behandling var arbetet redan 
påbörjat, vilket gör att beslutsfattarna delvis ställdes inför fullbordat faktum. 
Motsvarande gäller dessutom för investeringen i ny ispist i ishallen. Detta 
får inte upprepas! Från Falualliansens sida förutsätter vi att majoritetens 
företrädare i såväl Trafik- & Fritidsnämnden som i Kommunstyrelsen vidtar 
de åtgärder som krävs för att tillse att gällande politiska beslut respekteras i 
fortsättningen. Det kommer inte att vara möjligt att klara ekonomin i kom-
munen om den rödgröna majoriteten låter de olika verksamheterna agera var 
för sig på egen hand. 

Trots den starka kritik vi vill rikta mot majoritetens sätt att hantera frågan 
anser vi ändå att investeringen bör genomföras och har därför bifallit den. 

Expeditioner 
Trafik- och fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 102S  2011-05-03  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 102 Svar till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning 
av beslut om bildande av VM-bolag  

Diarienummer KS 90/11 

Ärendet/Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 februari 2011 om bildande av VM-
bolag. Beslutet har överklagats genom laglighetsprövning enligt kommunal-
lagen. Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) lämnar förslag till ytt-
rande till förvaltningsrätten med uppdrag till kommunstyrelsens ordförande 
att verkställa beslutet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2011-02-10, § 12. 

Underrättelse från förvaltningsrätten i Falun 2011-03-25 mål nr 911-11. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-04-27. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag 

att  anta förslag 2011-04-27 som Falu kommuns yttrande till förvaltnings-
rätten i mål nr. 911-11 samt 

att  uppdra till kommunstyrelsens ordförande att verkställa beslut enligt 
ovan. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 103   2011-05-03  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 103 Val av representanter i Insteget  

Diarienummer KS 2/11 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
startade under 2009 projektet Insteget vars primära avsikt är att skapa förut-
sättningar för integration och självförsörjning för flyktingar genom jobb. 

Kommunstyrelsen har att utse ledamot och ersättare för innevarande man-
datperiod fram till projektets slut 2011-12-31. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag 

att  utse Monica Jonsson (S) som ledamot och Håkan Nohrén (KD) som 
ersättare i Insteget  t.o.m. 2011-12-31. 

 

Expeditioner 

Valda 

Förtroendemannaregistret 

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 104I   2011-05-03  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 104 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 som distribuerats elektroniskt; 
Tillväxtrådet 2011-03-21, Folkhälsorådet 2011-03-07, Miljörådet 2011-03-
14, Falun Borlänge regionen AB 2011-03-16—17, Region Dalarna 2011-
03-10 och Samverkansberedningen 2011-04-01. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförande Jonny Gahnshags förslag 

att  ta ovanstående informationer till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 105   2011-05-03  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 105 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. 

 

 

 
 


	 



