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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen    2010-06-01  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets Sessionssal, Falun, kl 13.15 –18.20 Plats och tid 

Mats Dahlström (C), ordf  Jonny Gahnshag (S), §§ 89-125,131 Beslutande 
Lilian Erikssson (M) Roza Güclü Hedin (S), §§ 89-127, 

131 
Mareta Källgren (S) 

Bo Jönsson (M) 
Christina Haggren (M)  

Arne Mellqvist (S) Agneta Ängsås (C) 
Monica Jonsson (S) Sten H Larsson (FAP) 
Inger Olenius (MP) Kerstin Söderbaum Fletcher (FP)  
Sören Johansson (V) Håkan Nohrén (KD) 

 Ragnar Kroona (S) 
 

Bo Wickberg (M), §§ 89-104 Anna Hägglund (C), §§ 89-116, del av 
117-125 

Ej tjänstgörande 
ersättare Maria Gehlin (FAP) 87-106, 109-112, 

117-125 Ragnar Kroona (S) när han inte 
tjänstgör enligt ovan Leif Löfberg (FAP), 87-106, 109-112, 

117-125 Börje Svensson (FP) 

Kommundirektören        Personalchefen §§ 89-104 Övriga deltagare 
IT/Organisationschefen §§ 102-106, 109-111 
Controller Christina Fredricks §§ 89-104, 110-112 
Kompetensutvecklare Lena Öhman §§ 104, 117-125 
Nämndadm Kerstin Bryskhe Persson  

  
Bo Jönsson Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2010-06-14 Justeringens tid och plats 

87 - 133 Justerade paragrafer 

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

Sekreterare 

  
………………………………………………………….….. 
Mats Dahlström 

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Bo Jönsson 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  2010-06-01  
Datum när anslaget sätts upp 2010-06-14   
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen    2010-06-01  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Innehållsförteckning 

§ 87  Anmälningsärenden.......................................................................5 

§ 88 Delegationsärenden .......................................................................6 

§ 89 Prognos1 2010 för Falu kommun ..................................................7 

§ 90 Budget 2011 med planeringsdirektiv och ekonomisk 
flerårsplan 2012-2013....................................................................8 

§ 91 Svar på motion från Christer Falk (S), Roza Güclü Hedin 
(S) och Jonny Gahnshag (S): Ökad tillgång på 
tillgängliga seniorbostäder...........................................................10 

§ 92 Svar på medborgarförslag från Maggie Eklund: En ny 
cykelväg genom centrala Falun ...................................................11 

§ 93 Svar på medborgarförslag från Marianne Petri angående 
klimat/miljöförbättringar .............................................................12 

§ 94 Svar på medborgarförslag från Catarina Murmester:     
Ta till vara ungdomarna i Falu kommun .....................................13 

§ 95 Antagande av detaljplan för Främby hallar .................................14 

§ 96 Antagande av detaljplan för Panncentral inom del av 
Bodarna 19:24 i Bjursås ..............................................................15 

§ 97 Antagande av detaljplan för Kvarnbergsskolan 
(Kvarnberget 1:19) ......................................................................16 

§ 98 Uppdatering av verksamhetsområdet för allmän vatten- 
och avloppsanläggning inom Falu kommun................................17 

§ 99 Antagande av naturvårdsprogram för Falu kommun...................19 

§ 100 Godkännande av utbyggnadsplan för bostäder 2011-
2013 i Falu kommun....................................................................20 

§ 101 Revidering av barnomsorgstaxan ................................................21 

§ 102 Förslag till överföringar av drift- och investeringsbudget 
från 2009 till 2010 .......................................................................22 

§ 103 Revidering av kommunstyrelsens reglemente och 
delegationsordning med anledning av service-
nämndens upphörande

 

..............................................................24 

§ 104 Godkännande av slutrapport från parlamentariska 
ledningsgruppen för översyn av den politiska 
organisationen m.m. inför den nya mandatperioden ...................25 

§ 105 Förslag till VA-taxa för Falu kommun........................................27 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 87 

T
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 106 Svar på fråga från Agneta Ängsås (C) ställd till 
kommunstyrelsen om bredband i Enviken ..................................30 

§ 107 Prognos1 2010 för Falu Kommuns helägda bolag ......................31 

§ 108 Delegation tillsättning av skolchef..........................................32 

§ 109 Igångsättningstillstånd investeringar –  
Snöproduktionssystem.................................................................33 

§ 110 Igångsättningstillstånd investering –  Friidrottsläktare ...............35 

§ 111 Igångsättningstillstånd investeringar – Sanering av 
fastigheten Gasverket 3, Södra skolan.........................................36 

§ 112  Byggstart för Skateboardpark.................................................38 

§ 113 Information och förslag till igångsättning av 
”Jönköpingsmodellen” för kommundelsutveckling ....................39 

§ 114 Godkännande av detaljplaneavtal för fastigheterna 
Främby 1:38 och 1:56..................................................................40 

§ 115 Godkännande av optionsavtal gällande fastigheten Nedre 
Gruvriset 33:169 och Blystigen 11-13 i Galgberget, 
Falun ............................................................................................41 

§ 116 Strategiplan-åtgärdsplan för samverkan kring barn- och 
ungdomsverksamhet ....................................................................43 

§ 117 Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från 4-
YOU Dalarna AB om godkännande av och rätt till 
bidrag för en fristående förskoleklass och fristående 
grundskola i Falu kommun dnr 31-2010:2213 ............................45 

§ 118 Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från 
Jensen education college AB om statlig tillsyn och rätt 
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu kom-
mun dnr 32-2010:2119 ................................................................47 

§ 119 Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från 
Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om utökad 
statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående 
gymnasieskola i Falu kommun dnr 32-2010:2105 ......................49 

§ 120 Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från Falu 
Frigymnasium AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag 
till en fristående gymnasieskola i Falu kommun dnr 32-
2010:1756 ....................................................................................51 

§ 121 Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från YA 
Fri AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en 
fristående gymnasieskola i Falu kommun dnr 32-
2010:1776 ....................................................................................54 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 87 

T
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 122 Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från 
Lärande i Östergötland AB om statlig tillsyn och rätt till 
bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu kommun 
dnr 32-2010:2199 ........................................................................56 

§ 123 Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från 
Lärande i Östergötland AB om statlig tillsyn och rätt till 
bidrag för en fristående gymnasieskola i Falu kommun 
dnr 32-2010:2168 ........................................................................58 

§ 124 Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från NTI 
AB (Nordens Tekniker Institut AB) om statlig tillsyn 
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu 
kommun dnr 32-2010:1999 .........................................................60 

§ 125 Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från NTI 
AB (Nordens Teknikerinstitut Aktiebolag) om rätt till 
bidrag och statlig tillsyn för den fristående gymnasie-
skolan Mikael Elias Teoretiska gymnasium i Falu 
kommun dnr 32-2010:2311 .........................................................62 

§ 126 Försäljning av fastigheterna Borgärdet 79:1 
(räddningsstationen i Svärdsjö) och Hedgårdarna 4:12 
(räddningsstationen i Enviken)....................................................64 

§ 127 Försäljning av fastigheten Kungsgården 2 (Slussens 
gamla skola).................................................................................66 

§ 128 Rapport från genomförandet av kommunstyrelsens 
fastighetsutskott ...........................................................................67 

§ 129 Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet, 
Miljörådet, Beredningen för Falun Borlänge regionen, 
Falun Borlänge regionen AB, Region Dalarna och 
Samverkansberedningen mellan Falu kommun och 
Landstinget Dalarna.....................................................................68 

§ 130 Om- och tillbyggnad av Räddningstjänststation i Falun- 
samlokalisering av räddningstjänst och ambulans ......................69 

§ 131 Godkännande av årsredovisning för år 2009, 
revisionsberättelse för Räddningstjänsten Dala Mitt och 
fråga om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för 2009 ...........71 

§ 132 Förslag att teckna förlagslån från Kommuninvest 
ekonomisk förening ..................................................................72 

§ 133 Barnchecklistan ...........................................................................73 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 87 

T
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 87  Anmälningsärenden 

Ärendet 
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning    
daterad 2010-05-21. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

att  ta ovanstående anmälningsärenden till protokollet. 

 



FALU KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
Anmälningsärenden 
 

Nr
 

Ärende  Dnr

1. Sammanträdesprotokoll från KopparStaden AB Styrelsesammanträde 
2010-04-14 
Sammanträdesprotokoll från KopparStaden AB ordinarie årsstämma 
2010-04-14 
Konstituerande Sammanträdesprotokoll från KopparStaden AB 2010-04-
14 
 

KS 18/10 

2. Sammanträdesprotokoll från KopparStaden Förvaltning AB 2010-04-14 
Konstituerande Sammanträdesprotokoll från KopparStaden Förvaltning 
AB 2010-04-14 
 

KS 18/10 

3. Protokoll från Falu Energi & Vatten AB 2010-03-12 nr 2 
Protokoll från Falu Energi & Vatten AB konstituerande styrelsemöte         
2010-03-26 
 

KS 19/10 

4. Protokoll från Falu Elnät AB 2010-03-12 nr 2 
Protokoll från Falu Elnät AB årsstämma 2010-03-26 
Protokoll från Falu Elnät AB konstituerande styrelsemöte 2010-03-26 
 

KS 19/10 

5. Protokoll från Falu Krafts AB årsstämma 2010-03-26 
Protokoll från Falu Krafs AB konstituerande styrelsesammanträde    
2010-03-26 
 

KS 19/10 
 

6. Protokoll Kommunala Handikapprådet 2010-03-25 
Protokoll Kommunala Handikapprådets arbetsutskott 2010-03-25 
 

KS 104/10 

7. Rådighet över Ålhustjärnens vattenområde i Yttertänger sänd till Bergvik 
Skog AB  
 

KS 180/01 

8. Årsredovisning Stiftelsen Stora Kopparberg 2009 
 

KS 9/10 

9. Beslut från skolinspektionen, ärendet avskrivs på sökandes begäran 
Remiss från Skolinspektionen Ansökan från Ingrid Smitz om 
godkännande av och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Falu 
kommun 
 

KS 360/09 

10. Överklagande till förvaltningsrätten Remiss från Skolinspektionen 
Ansökan från Kunskapsskolan i Sverige om godkännande av och rätt till 
bidrag för en fristående grundskola i Falu kommun 
 

KS 361/09 
 

11. Beslut enligt 6 kap 36 § Kommunallagen (1991:900) angående Förslag 
och åtgärder med anledning av revisorernas revisionsberättelse för år 
2009 
 

KS 6/10 

12. Protokoll från Räddningstjänsten Dala Mitt 2010-04-28 
 

KS 16/10 

 
Falun 2010-05-21 
 
 
Mikael Rosén 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 88   2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 88 Delegationsärenden

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

Från beslutsorgan och kommundirektören, delegationsförteckning daterad 
2010-05-21. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut i 
upphandlingsärenden daterat 2010-03-18. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) redovisning av 
delegerade förköpsärenden och förvärvstillstånd hyresfastigheter för tiden 
2010-01-01—04-30. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegations-
beslut om fördelning av småhustomter för tiden 2010-04-19—05-12. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut 
avseende förhandlingar och överläggningar daterat 2010-05-18. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut 
avseende pensioner daterat 2010-05-18. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut 
avseende vikarieförmedling daterat 2010-05-18. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

att  ta föreliggande delegationsbeslut till protokollet. 

 

 



FALU KOMMUN 
BESLUTSORGAN OCH KOMMUNDIREKTÖREN 
 
 
Delegationsärenden för rubricerat 
 

Nr
 

Ärende  Dnr

1.  Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2010-04-20 
 

 

2.  Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott 2010-04-21 
 

 

3.  Protokoll från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2010-04-21 
 

 

4.  Protokoll från Evenemangsrådet 2010-04-28 
 

 

5.  Protokoll Landsbygdsgruppen 2010-04-19 
 

 

6.  Protokoll från kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 
 2010-04-19   
 

 

7.  Delegationsbeslut att ej lämna yttrande om ansökan från 
Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB till en fristående 
gymnasieskola i Ludvika kommun 
 

KS 331/10 

8.  Delegationsbeslut att ej lämna yttrande om ansökan från Sandvik 
utbildnings AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn vid 
den fristående gymnasieskolan Göranssonska Skolan i 
Sandvikens kommun 
 

KS 334/10 

9.  Delegationsbeslut att ej lämna yttrande om ansökan från Wis 
Hotel och Turism om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en 
fristående gymnasieskola i Ockelbo kommun 
 

KS 336/10 

10.  Delegationsbeslut att ej lämna yttrande om ansökan från Lernia 
College AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående 
gymnasieskola i Borlänge kommun 
 

KS 325/10 
 

11.  Delegationsbeslut om attesträtt för Evenemangsrådet KS 5/10 
 

12.  Delegationsbeslut rörande attesträttigheter 2010 samt under 
sommarperioden 2010 för ekonomikontoret 
 

KS 5/10 
 

13.  Marknadsföringsavtal Mimmi Hjort, 2010-2012 
 

KS 241/10 

14.  Kommunstyrelseförvaltningens svar på kommunrevisionens 
anmärkningar i revisionsberättelse för 2009 

KS 6/10 

 
 
Falun 2010-05-27 
 
 
 
Eva Dahlander 
Kanslichef 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 89   2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 89 Prognos1 2010 för Falu kommun  

Diarienummer KS 14/10 

Ärendet 
Styrelser, nämnder och förvaltningar har lämnat den första prognosen avse-
ende resultat för år 2010 och kommunstyrelseförvaltningen redovisar ären-
det. 

Ekonom Christina Fredriks föredrar prognosen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens underlag 2010-05-27. 

Yrkanden 

Ordförande Mats Dahlström: Enligt beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  uppmana styrelserna och nämnderna att omgående vidta förstärkta åt-
gärder för att hålla budget 2010. 

 Kommunstyrelsen beslutar vidare för egen del 

att  uppdra till styrelserna och nämnder att till kommunstyrelseförvaltningen 
(ekonomikontoret) preliminärredovisa åtgärder till utvecklingsutskottets 
sammanträde den 17 juni och att uppdraget redovisas i sin helhet till 
kommunstyrelsens sammanträde den 31 augusti efter beredning i all-
männa utskottet den 18 augusti. 

Expeditioner 

Kommunstyrelsekontoren och nämnderna 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 90   2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 90 Budget 2011 med planeringsdirektiv och ekonomisk 
flerårsplan 2012-2013  

Diarienummer KS 1/10 

Ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande överlämnar Budget 2011med planeringsdi-
rektiv och ekonomisk flerårsplan 2012-2013.  

Ärendet har MBL-förhandlats 2010-05-28. 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet (oppositionen) redovi-
sar förslag till ändringar i majoritetens förslag till Budget 2011 med plane-
ringsdirektiv och ekonomisk flerårsplan 2012-2013. 

Beslutsunderlag 
Budget 2011 med planeringsdirektiv och ekonomisk flerårsplan 2012-2013. 

MBL-protokoll 2010-05-28. 

Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets (oppositionen) för-
slag till Budget 2011 med planeringsdirektiv och ekonomisk flerårsplan 
2012-2013. 

Yrkanden 
Ordförande Mats Dahlström: Enligt beslutsrutan nedan. 

Sören Johansson, Jonny Gahshag, Roza Güclü Hedin och Inger Olenius: 
Bifall till oppositionens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrel-
sen beslutar i enlighet med sitt eget yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  fastställa utdebiteringen till 22:31 per skattekrona för år 2011, 

att  fastställa finansiella mål och riktlinjer för vad som är god ekonomisk 
hushållning enligt vad som framgår av avsnitt 4 i dokumentet Budget 
2011, Ekonomisk flerårsplan 2012-2013, 

att  fastställa kommunens upplåningsram till 1 300 mnkr för år 2011, 

att  fastställa driftbudget- och investeringsramar för 2011 för kommunsty-
relsen och nämnderna i enlighet med vad som anges i budgetdokumen-
tet och att-satser i budgetdokumentet, 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 90   2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  fastställa i budgetdokumentet redovisad resultat-, kassaflödes- och ba-
lansbudget för år 2011, 

att  godkänna flerårsplan för driftbudget- och investeringsramar för 2012-
2013 för kommunstyrelsen och nämnderna i enlighet med vad som an-
ges i budgetdokumentet och att-satser i budgetdokumentet samt 

att  uppdra åt kommunstyrelsen och nämnderna att upprätta verksamhets-
plan och budget utifrån angivna prioriteringar och fastställd ram för år 
2011 enligt budgetdokumentet. 

Reservation 
Jonny Gahnshag (S), Roza Güclü Hedin (S) Monica Jonsson (S), Arne Mell-
qvist (S), Margareta Källgren (S), Inger Olenius (MP) och Sören Johansson 
(V) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till beslut till förmån för 
eget förslag enligt ovan. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

91TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 91 Svar på motion från Christer Falk (S), Roza Güclü Hedin 
(S) och Jonny Gahnshag (S): Ökad tillgång på tillgängli-
ga seniorbostäder  

Diarienummer KS 587/08 

Ärendet 
Christer Falk, Roza Güclü Hedin och Jonny Gahnshag föreslår kommun-
fullmäktige att en utredning genomförs för att klargöra möjligheterna till 
och behovet av en seniorkö för tillgängliga hyresbostäder i Falu kommun. 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår i samordnat 
yttrande med omvårdnadsnämnden och Kopparstaden: 
att möjligheten att definiera delar av Falu Kommuns lägenhetsbestånd som 
seniorboende ska ses över, 
att behovet av seniorboende i boendeplanen för äldre beaktas samt 
att motionen därmed är besvarad. 

Tidigare behandling 

Fastighetsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Motion från Christer Falk, Roza Güclü Hedin och Jonny Gahnshag daterad 
2008-08-19. 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrielse 2010-
05-17. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2009-01-28, § 3/förvaltningens tjänste-
skrivelse 2009-01-12. 

KopparStadens yttrande 2009-08-25. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2010-05-25, § 37. 

Yrkanden 
Ordförande Mats Dahlström: Bifall till fastighetsutskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  beakta genomförd inventering av behovet av seniorboende i boendepla-
nen för äldre genom en aktiv seniorkö samt 

att  motionen därmed är bifallen. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

92TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 92 Svar på medborgarförslag från Maggie Eklund: En ny 
cykelväg genom centrala Falun 

Diarienummer KS 821/09 

Ärendet 
Maggie Eklund föreslår i ett medborgarförslag den 22 november 2009, att 
en ny cykelväg skapas längs hela västra åkanten i centrala Falun. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att medbor-
garförslaget ska anses vara besvarat.  

Tidigare behandling 
Utvecklingsutskottets förslag är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Maggie Eklund 2009-11-22. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-04-08. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-05-18, § 70. 

Yrkanden 
Ordförande Mats Dahlström: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
2010-04-08 anse medborgarförslaget besvarat. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

93TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 93 Svar på medborgarförslag från Marianne Petri angående 
klimat/miljöförbättringar 

Diarienummer KS 871/09 

Ärendet 
Marianne Petri uppmanar i ett medborgarförslag den 14 december 2009 
kommunens valda politiker att våga gå före och nu fatta beslut om klimat-
förbättrande åtgärder. Hon framhäver att det är viktigt att ta vara på med-
borgarnas engagemang och börja agera nu för att ge kommande generatio-
ner hopp om en bättre och rättvisare miljö/klimat. 

Förslaget innehåller en rad konkreta förslag på vad som bör göras för att vi 
tillsammans ska kunna ”vända skutan”. 

Kommunstyrelseförvaltningens (miljö) förslår att medborgarförslaget ska 
anses besvarat. 

Tidigare behandling 
Utvecklingsutskottets förslag är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Marianne Petri 2009-12-14. 

Kommunstyrelseförvaltningens (miljö) tjänsteskrivelse 2010-05-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-05-18, § 71. 

Yrkanden 

Ordförande Mats Dahlström: Bifall till förvaltningens förslag att medbor-
garförslaget ska anses besvarat. 

Jonny Gahnshag: Bifalla punkt 1, 2, 3 och 4c i medborgarförslaget och i 
övrigt anse medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrel-
sen beslutar i enlighet med sitt eget yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  med hänvisning till  kommunstyrelseförvaltningens (miljö) tjänsteskri-
velse 2010-05-04 anse medborgarförslaget besvarat. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

94TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 94 Svar på medborgarförslag från Catarina Murmester:     
Ta till vara ungdomarna i Falu kommun  

Diarienummer KS 656/09 

Ärendet 
Kommunmedborgaren Catarina Murmester föreslår införandet av en cen-
tral/bank som anger vilka yrken som ska gå i pension inom ett år och där 
ungdomar kan anmäla sitt intresse att börja gå med som lärling. 

Arbetsmarknads- och integrationskontoret föreslår tillsammans med perso-
nalkontoret, att en försöksverksamhet startar under hösten 2010 i form av ett 
utvecklingsprojekt, "Äldre lär ung", med 10 - 20 deltagare av vardera ung-
dom och handledare/mentor. Målet med projektet är att hitta former och 
modeller som senare kan användas på ett framgångsrikt sätt inför komman-
de pensionsavgångar. Medborgarförslaget är därmed bifallet. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottets beslutade för egen del att uppdra till kommunstyrelse-
förvaltningen att med ledning av allmänna utskottets diskussion vid sam-
manträdet den 19 maj 2010, slutredovisa projektbeskrivning till "Äldre lär 
ung" i september 2010. Allmänna utskottets föreslår därför kommunfull-
mäktige att medborgarförslaget ska bifallas. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Catarina Murmester diariefört 2009-09-18. 

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2010-05-03. 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-05-19, § 49. 

Yrkanden 
Ordförande Mats Dahlström: Bifall till allmänna utskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  bifalla medborgarförslaget med hänvisning till kommunstyrelseförvalt-
ningens föreslagna projektbeskrivning "Äldre lär ung".  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

95TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 95 Antagande av detaljplan för Främby hallar 

Diarienummer KS 530/09 

Ärendet 
En detaljplan för området Främby hallar (f d Scaniaområdet) har upprättats. 
Syftet med detaljplanen är, enligt önskemål från fastighetsägaren till Främ-
by 1:56, Möller och Partners V-stad AB, att öppna upp området för fler 
verksamheter än industri. Vid sidan av industri föreslås detaljplanen omfatta 
vuxenutbildning, idrottslig tränings- och tävlingsverksamhet samt kortare 
evenemang och arrangemang. Samtidigt ska områdets karaktär av samman-
hållen industrimiljö med byggnader från olika epoker bevaras. För att regle-
ra området Främby hallar i sin helhet ingår även Främby 1:38, vilken ägs av 
Sateba, i den nya detaljplanen.    

Ärendet behandlas, med omedelbar justering, i byggnadsnämnden den 12 
maj 2010 för beslut om antagande. Under förutsättning att föreliggande för-
slag till detaljplan godkänns föreslår kommunstyrelseförvaltningen (stads-
byggnadskontoret) att detaljplan för Främby Hallar antas. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 18 augusti 2009, att 
uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret), att upp-
rätta förslag till detaljplan för Främby hallar enligt önskemål från Möller & 
Partners V-stad AB. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 16 februari 2010, efter 
samrådstiden, att inte lämna några erinringar mot förslaget.   

Utvecklingsutskottets förslag är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) tjänsteskrivelse 
2010-05-03. 

Protokoll från byggnadsnämnden 2010-05-12, § 90. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-05-18, § 72. 

Yrkanden 
Ordförande Mats Dahlström: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 

 Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta detaljplan för Främby hallar. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

96TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 96 Antagande av detaljplan för Panncentral inom del av 
Bodarna 19:24 i Bjursås 

Diarienummer KS 406/09 

Ärendet 
Detaljplan för Panncentral inom del av Bodarna 19:24 i Bjursås har upprät-
tats. Falu Energi & Vatten har för avsikt, att flytta den panncentral som 
finns vid skolan i Bjursås till planområdet. Detaljplanen syftar till, att ändra 
gällande användningsbestämmelse från småindustriändamål till tekniska 
anläggningar, för att säkerställa platsen för panncentralens verksamhet. 
Kommunen har för avsikt att till Falu Energi & Vatten avyttra västra delen 
av planområdet, vilken i gällande plan är betecknad som parkmark, men 
som inte nyttjas som sådan. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att detalj-
plan för Panncentral inom del av Bodarna 19:24 i Bjursås antas. 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 17 juni 2009 att uppdra 
till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret), att upprätta för-
slag till detaljplan för Panncentral inom del av Bodarna 19:24 i Bjursås. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 16 februari 2010, efter 
samrådstiden, att inte lämna några erinringar mot förslaget. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokoll kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2010-02-16 § 16. 

Protokoll byggnadsnämnden 2010-04-08 § 66. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-04-09. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-05-18, § 73. 

Yrkanden 
Ordförande Mats Dahlström: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta detaljplan för Panncentral inom del av Bodarna 19:24 i Bjursås. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

97TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 97 Antagande av detaljplan för Kvarnbergsskolan (Kvarn-
berget 1:19) 

Diarienummer KS 581/09 

Ärendet 
Detaljplan för Kvarnbergsskolan (Kvarnberget 1:19) har upprättats på 
stadsbyggnadskontoret. Upprinnelsen till planärendet är ett beslut om, att 
Kvarnbergsskolan ska läggas ned och att fastigheten därefter kan komma att 
säljas. Detaljplanen syftar till att bredda användningsområdet, så att bygg-
naderna kan användas för andra verksamhetsområden än enbart som skollo-
kaler. Syftet med att omfatta även de östra delarna av planområdet är att 
man därigenom kan släcka de sista delarna av en detaljplan från 1950 som 
gällt hittills. Användningsområdet för parkmarken samt vattenområdet änd-
ras inte. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att detalj-
plan för Kvarnbergsskolan (Kvarnberget 1:19) antas. 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 15 september 2009, att 
uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret), att upp-
rätta förslag till detaljplan för Kvarnbergsskolan (Kvarnberget 1:19). 

Kommunstyrelsen utvecklingsutskott beslutade den 19 januari 2010, efter 
samrådstiden, att inte lämna några erinringar mot planförslaget.  

Utvecklingsutskottets förslag är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2010-01-19, § 2. 

Protokoll från byggnadsnämnden 2010-04-08, § 65. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-04-08. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-05-18, § 74. 

Yrkanden 
Ordförande Mats Dahlström: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 

Beslut 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta detaljplan för Kvarnbergsskolan (Kvarnberget 1:19). 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

98TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 98 Uppdatering av verksamhetsområdet för allmän vatten- 
och avloppsanläggning inom Falu kommun 

Diarienummer KS 233/10 

Ärendet 
Falu Energi & Vatten AB (FEV) har överlämnat förslag på uppdatering av 
verksamhetsområdet. Det befintliga verksamhetsområdet utökas på vissa 
ställen i förhållande till bebyggelse och befintligt ledningsnät. FEV föreslår 
att verksamhetsområdet uppdateras med de tillkommande fastigheterna som 
anslutits till va-anläggningen. I förslaget redovisas utökning inom 10 av de 
14 delar som ingår i verksamhetsområdet. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) och miljönämn-
dens förslag är enligt beslutsrutan nedan. Ärendet behandlas av miljönämn-
den den 11 maj. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige fastställde senast verksamhetsområdet för Falu kom-
mun 2006.   

Utvecklingsutskottet beslutade den 18 maj 2010, för egen del  
att föreslå Falu Energi och Vatten att de av kommunfullmäktige i annan 
ordning beslutade utvidgningarna av verksamhetsområdet för Slättaskogen 
och området öster om Dalregementet ska ingå vid uppdateringen av kartma-
terialet som redovisar verksamhetsområdet samt 
att avgränsningen av den föreslagen utökning vid Nedre Gruvriset 33:278 
ska korrigeras så att den sammanfaller med gränsen för detaljplan för del av 
Västra Tallen (Nedre Gruvriset 33:278). 
Kommunfullmäktiges föreslås därefter besluta att verksamhetsområdet upp-
dateras enligt Falu Energi & Vatten AB:s  förslag i skrivelse 2010-03-08. 

Beslutsunderlag 

Förslag från Falu Energi och Vatten AB 2010-03-08. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) och miljönämn-
dens gemensamma tjänsteskrivelse 2010-04-30/tjänsteskrivelse kommunsty-
relseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) 2010-04-30. 

Protokoll från miljönämnden 2010-05-11, § 30. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-05-18, § 75. 

Yrkanden 
Ordförande Mats Dahlström: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

98TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  verksamhetsområdet uppdateras enligt Falu Energi & Vatten AB:s  för-
slag i skrivelse 2010-03-08. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

99TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 99 Antagande av naturvårdsprogram för Falu kommun 

Diarienummer KS 144/10 

Ärendet 
Miljönämnden har tagit fram ett förslag till naturvårdsprogram för det geo-
grafiska området Falu kommun. Förslaget har varit ute på remiss under ti-
den mars – april 2010. Miljönämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträ-
de den 11 maj 2010. 

Kommunstyrelseförvaltningen (miljö) föreslår att naturvårdsprogrammet för 
Falu kommun antas. 

Tidigare behandling 

Information i ärendet lämnades på kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
den 16 februari 2010. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt förvaltningens förslag med tillägg av 
andra att-satsen nedan. 

Beslutsunderlag 
Förslag till naturvårdsprogram för Falu kommun 2010-05-05. 

Kommunstyrelseförvaltningens (miljö) tjänsteskrivelse 2010-05-05. 

Protokoll från miljönämnden 2010-05-11, § 34. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-05-18, § 77. 

Yrkanden 
Ordförande Mats Dahlström: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta Naturvårdsprogrammet för Falu kommun samt 

att  för att säkerställa skyddet krävs också en dialog med markägare och den 
ideella naturvården.  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

100TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 100 Godkännande av utbyggnadsplan för bostäder 2011-
2013 i Falu kommun 

Diarienummer KS 340/10 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) har tagit fram en 
utbyggnadsplan för 2011-2013. Utbyggnadsplanen, som redovisar såväl 
planerade flerbostadshus som tomter för småhusbebyggelse, grundar sig på 
en prognos om Faluns befolkningsutveckling. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att utbygg-
nadsplan för bostäder 2011-2013 antas samt att utbyggnadsplanen ska ligga 
till grund för kommunens budget för 2011 och flerårsplan 2012-2013. 

Tidigare behandling 
Ett förslag till utbyggnadsplan har redovisats i samband med budgetdialo-
gen/kommunstyrelsens utvecklingsutskott den 13 april 2010 och i stads-
byggnadsberedningen den 22 april 2010. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-05-03. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-05-18, § 78. 

Yrkanden 
Ordförande Mats Dahlström: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta utbyggnadsplan för bostäder 2011-2013 samt 

att  utbyggnadsplanen ska ligga till grund för kommunens budget för 2011 
och flerårsplan 2012-2013. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

101TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 101 Revidering av barnomsorgstaxan 

Diarienummer KS 361/10 

Ärendet 
Revidering av Falu kommuns barnomsorgstaxa med anledning av att nya 
bestämmelser träder i kraft den 1 juli 2010 rörande avgifter för treåringar.   

Skolnämnden föreslår att bilagd taxa antas och börjar gälla from den 1 juli 
2010. 

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

Tidigare behandling 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från skolnämnden 2010-04-29, § 55 samt skolförvaltningens tjäns-
teskrivelse 2010-04-08 med bilaga Avgifter förskole- och fritidshemsverk-
samhet. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-05-06. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-05-18, § 80. 

Yrkanden 
Ordförande Mats Dahlström: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta taxa enligt förslag i skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-04-08 
samt  

att  den börjar gälla 2010-07-01. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

102TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 102 Förslag till överföringar av drift- och investeringsbudget 
från 2009 till 2010 

Diarienummer KS 14/10 

Ärendet 
Begäran om överföringar av pengar från drift- och investeringsbudget för 
2009 till 2010 har inkommit från förvaltningarna. Kommunstyrelseförvalt-
ningen lämnar förslag till ställningstagande för varje enskild begäran.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att driftsbudgeten för kommunstyrel-
sen (evenemangsrådet) utökas med 700 tkr för år 2010 samt att invester-
ingsbudgeten för kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) utökas 
med 4,6 mnkr för år 2010.  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vidare efter beslut i allmänna utskot-
tet den 20 januari 2010, att driftbudget för kommunstyrelseförvaltningen 
(IT/Organisation) utökas med 452 tkr för 2010 avseende IT-utvecklings-
medel. 

Tidigare behandling 
Frågan om överföring av ej utnyttjade drift- och investeringsbudget åter-
kommer varje år.  

Utvecklingsutskottets förslag är enligt förvaltningens förslag med tillägg av 
att begäran om överföring av driftsbudget och investeringsmedel i fortsätt-
ningen ska inkomma före årsskifte för att beaktas. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-01-20, § 8. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-18. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-05-18, § 81. 

Yrkanden 
Ordförande Mats Dahlström: Enligt beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  utöka kommunstyrelsens (evenemangsrådet) driftsbudget med 700 tkr 
för år 2010, 

att  utöka kommunstyrelsens (kommunfastigheter) investeringsbudget med 
4,6 mnkr för år 2010, 

att  utöka kommunstyrelseförvaltningens (IT/Organisation) driftbudget med 
452 tkr för år 2010 samt 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

102TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  begäran om överföring av driftsbudget och investeringsmedel i fortsätt-
ningen ska inkomma före årsskifte för att beaktas.  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 103R  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 103 Revidering av kommunstyrelsens reglemente och 
delegationsordning med anledning av service-
nämndens upphörande  

Diarienummer KS 477/09 

Ärendet/Tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-11 att servicenämnden upphör som 
egen nämnd från 2010-07-01 och att ledamöter och ersättare entledigas från 
detta datum samt att samtliga uppdrag som i reglementet lagts på service-
nämnden från 2010-07-01 överförs/inrättas under kommunstyrelsen (kom-
munstyrelsens allmänna utskott) som ett särskilt kontor under kommunsty-
relseförvaltningen. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår, på grund av 
kommunfullmäktiges beslut enligt ovan, justeringar av kommun- 
styrelsens reglemente och delegationsordning.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-05-22. 

Yrkanden 
Ordförande Mats Dahlström: Enligt beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  revidera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med förslag daterat 
2010-05-22 samt  

att detta beslut ska träda ikraft 2010-07-01. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del – under förutsättning av kommun-
fullmäktiges beslut enligt ovan 

att revidera kommunstyrelsens delegationsordning i enlighet med förslag 
daterat 2010-05-22 samt 

att detta beslut skall träda ikraft 2010-07-01. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 104G  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 104 Godkännande av slutrapport från parlamentariska led-
ningsgruppen för översyn av den politiska organisatio-
nen m.m. inför den nya mandatperioden 

Diarienummer KS 389/10 

Ärendet 
En översyn av den politiska organisationen har gjorts inför kommande man-
datperiod. Arbetet har skett i projektform. Projektgruppen har bestått av 
förtroendevalda samt kommundirektören och tf kanslichefen. 

Målet för projektet har varit att lägga förslag på en effektiv och väl funge-
rande organisation inför mandatperioden 2011 – 2014. Parlamentariska led-
ningsgruppen, PG, har i sitt arbete tagit hänsyn till förändringar i omvärl-
den, teknisk utveckling, frågor kring tydlighet i ledning och styrning och 
ekonomi samt gränssnittet mellan politik och förvaltning. Förslag till beslut 
framgår av beslutsrutan nedan 

Beslutsunderlag 

Slutrapport från Parlamentariska ledningsgruppen daterat 2010-05-20. 

Yrkanden 
Ordförande Mats Dahlström och Bo Jönsson: Enligt beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna ”bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendeval-
da i Falu Kommun” (politisk organisation och ersättning) bil 1/bil A, 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utveckla en ny modell för pensions-
avsättning till förtroendevalda, 

att godkänna den föreslagna höjningen av partistödet, 

att  godkänna förändringen i arbetsordning för kommunfullmäktige enligt 
§§13 o 32, 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och ge förslag på en organisa-
tion där informationschefen och utvecklingsstrategerna inom hållbar-
hetsprogrammen knyts närmare kommundirektören, 

att  godkänna namnbytet på IT/organisationskontoret till IT-kontoret, 

att  godkänna namnbytet på Lugnetutskottet  till Lugnetrådet och att sam-
ordningsuppdraget för Lugnetrådet förtydligas, 

att fastslå att förändringarna ska gälla fr o m 2011-01-01, 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 104G  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  rekommendera de helägda bolagen att anta principdokumentet enligt 
Parlamentariska ledningsgruppens slutredovisningen samt 

att  uppdraget för Parlamentariska ledningsgruppen är slutfört genom slut-
redovisning daterad 2010-05-20. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del – under förutsättning av kommun-
fullmäktiges beslut enligt ovan 

att  uppdra till kommundirektören att genomföra projekt för implementering 
av elektronisk dokumenthantering i den politiska beslutsprocessen. 

Reservation 
Sten H Larsson (FAP) reserverar sig mot förslaget med hänvisning till Falu-
partiets inlaga (bilaga 6) i ”Slutrapport från Parlamentariska ledningsgrup-
pen” daterad 2010-05-20. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 105   2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 105 Förslag till VA-taxa för Falu kommun 

Diarienummer KS 376/08 

Ärendet/Tidigare behandling 
I lag om allmänna vattentjänster har fastlagts att det är kommunen som får 
besluta om de rättsliga taxeföreskrifterna medan huvudmannen kan få rätten 
att utifrån taxeföreskrifterna bestämma avgifternas storlek. I Falu kommun 
har beslut tagits med denna innebörd. Kommunfullmäktige beslöt den 11 
december 2008 om nya taxeföreskrifter.  

Utformning av taxan för anslutning till gemensamt vatten och avlopp har 
diskuterats länge i Falu kommun. Ett förslag till modell för VA-taxa i sane-
ringsområden i Falu kommun har nu arbetats fram. Frågan om taxans ut-
formning har koppling till fastighetsägarnas ekonomi, skälig fördelning 
inom VA-kollektivet och kommunens möjligheter att via skattemedel ta en 
del av kostnaden, när den bedöms bli oskäligt hög. 

Kommunfullmäktige föreslås nu besluta att anta förslag till modell för VA-
taxa i saneringsområden i Falu kommun daterat 2010-05-22 och i Bilaga A 
daterad 2010-05-23, redovisade beräkningsmodell för tillämpning av särtaxa 
vid utbyggnad av VA i Falu kommun. 

Beslutsunderlag 
PM, förslag till modell för VA-taxa daterat 2010-05-22/Bilaga A daterad 
2010-05-23. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2008-05-12. 

Yrkanden 
Ordförande Mats Dahlström, Agneta Ängsås, Jonny Gahnshag, Roza Güclü 
Hedin, Sören Johansson och Håkan Nohrén: Bifall till modell för VA-taxa i 
saneringsområden i Falu kommun.  

Bo Jönsson: Avslag på yrkandet ovan. 

Kerstin Söderbaum Fletcher med instämmande av Bo Jönsson och Håkan 
Nohrén:  
att processledaren arbetar aktivt i saneringsområden för att hitta småskaliga 
lösningar (nr1), 
att företrädare för miljönämnden och Falu Energi & Vatten AB diskuterar 
installation och skötsel av tekniskt acceptabla småskaliga lösningar (nr 2). 

Jonny Gahnshag: Avslag till den första att-satsen ovan (nr1). 

Jonny Gahnshag och Sten H Larsson: Bifall till andra att-satsen ovan (nr 2). 

Roza Güclü Hedin med instämmande av Sören Johansson: Ändra i modellen 
för finansiering så att VA-kollektivet byts ut till Falu Energi & Vatten i rutan 
för totalkostnad över 200 %. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 105   2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Beslutsgång 

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

Först ställer ordföranden proposition på sitt eget med fleras yrkande om 
bifall till modell för VA-taxa i saneringsområden mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget med fleras yrkande. 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: 
Ja-röst för bifall till ordföranden med fleras yrkande och nej-röst för Bo 
Jönssons avslagsyrkande. 

Omröstningsresultat: 12 ja-röster och 3 nej-röster enligt nedan: 

Ja: Mats Dahlström (C), Agneta Ängsås (C), Sten H Larsson (FAP), Kerstin 
Söderbaum Fletcher (FP), Håkan Nohrén (KD), Jonny Gahnshag (S), Roza 
Güclü Hedin (S), Margareta Källgren (S), Arne Mellqvist (S), Monica Jons-
son (S), Inger Olenius (MP) och Sören Johansson (V). 

Nej: Lilian Eriksson (M), Bo Jönsson (M) och Christina Haggren (M). 

Ordföranden ställer vidare proposition på Roza Güclü Hedins med fleras 
yrkande att VA-kollektivet byts ut till Falu Energi & Vatten i rutan för total-
kostnad över 200 % och finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom yr-
kandet. 

Slutligen ställer ordföranden proposition på Kerstin Söderbaum Fletchers 
med fleras yrkande om tilläggs att-satser (nr 1 och 2) ovan och finner att 
kommunstyrelsen ställer sig bakom yrkandet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta förslag till modell för VA-taxa i saneringsområden i Falu kommun 
daterat 2010-05-22 och i Bilaga A daterad 2010-05-23, redovisade be-
räkningsmodell för tillämpning av särtaxa vid utbyggnad av VA i Falu 
kommun, 

att  ändra i modellen för finansiering så att VA-kollektivet byts ut till Falu 
Energi & Vatten i rutan för totalkostnad över 200 % i Bilaga A, 

att  processledaren arbetar aktivt i saneringsområden för att hitta småskaliga 
lösningar samt 

att  företrädare för miljönämnden och Falu Energi & Vatten AB diskuterar 
installation och skötsel av tekniskt acceptabla småskaliga lösningar. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 105   2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Reservation 
Lilian Eriksson (M), Bo Jönsson (M) och Christina Haggren (M) reserverar 
sig mot beslutets att-sats ett och två ovan. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 106S  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 106 Svar på fråga från Agneta Ängsås (C) ställd till kom-
munstyrelsen om bredband i Enviken  

Diarienummer KS 4/10 

Ärendet 
Kommunstyrelseledamoten Agneta Ängsås konstaterar i skrivelse till kom-
munstyrelsen att bredbandssatsningen ännu inte nått Enviken och ställer 
därför följande frågor: 
Vilka planer är tänkt för fiber till Enviken? 
Hur ser utbyggnaden ut i resten av kommunen? 
Hur är läget angående de statliga pengarna gällande satsning för bredband 
på landsbygden? 

Kommunstyrelseförvaltningens (IT/Organisation) förslag till beslut är enligt 
beslutsrutan nedan 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Agneta Ängsås daterad 2010-0510. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-24.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms och 
Agneta Ängsås förslag 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisation) i rollen av 
samhällsaktör, att tillsammans med Falu Energi & Vatten AB och Falu 
Elnät AB verka för en hållbar bredbandslösning i Envikenområdet un-
der förutsättning av rimliga ekonomiska åtaganden,  

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisation) i rollen som 
operatör av interna IT-tjänster, att inom ramen för möjlig ekonomi för-
anstalta höghastighetsförbindelse till Rönndalens skola och Liljanssko-
lan samt 

att  kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisation) återrapporterar till ko-
mmunstyrelsen innan årets slut. 

Expeditioner 

Agneta Ängsås 

Falu Energi & Vatten AB och Falu Elnät AB 

Kommunstyrelseförvaltningen (IT/Organisation) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 107   2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 107 Prognos1 2010 för Falu Kommuns helägda bolag  

Diarienummer KS 14/10 

Ärendet 
Kommunala bolagen (Falu Energi & Vatten AB, AB Falu Elnät, Falu Kraft 
AB, KopparStaden AB,Visit Falun Borlänge AB, Falu Stadshus AB och 
Falu Kommuns Förvaltning AB) har lämnat den första prognosen avseende 
resultat för år 2010 och kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
redovisar ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att ta lämnade rap-
porter till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) underlag 2010-05-27. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

att  uppdra till kommundirektören att i kommande rapporter redovisa djupa-
re analys av prognos för Falu Kommuns helägda bolag samt 

att  ta lämnade rapporter till protokollet. 

Protokollsanteckning 
Sten H Larsson (FAP) lämnar följande protokollsanteckning: 
Med hänvisning till de mycket goda resultaten för tertial 1 men där progno-
sen för helåret utvisar avsevärda försämringar av resultatutvecklingen öns-
kar jag tydligare förklaringar till resultatförsämringen respektive prognos 
som tydligare utvisar det förmodat verkliga resultatet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 108   2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 108 Delegation tillsättning av skolchef 

Diarienummer KS 5/10 

Ärendet 
Rekrytering av ny skolchef pågår och beslut om tillsättande kommer att  
behöva tas efter kommunstyrelsens sista sammanträde innan sommaruppe-
hållet. Kommunstyrelsen föreslås delegera till kommunstyrelsens 1:e vice 
ordförande, att i samråd med förhandlingsdelegationen, kommunstyrelsens 
ordförande, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande och skolnämndens ord-
förande, fatta beslut om tillsättande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

att  delegera till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, att i samråd med 
förhandlingsdelegationen, kommunstyrelsens ordförande, kommunsty-
relsens 2:e vice ordförande och skolnämndens ordförande, fatta beslut 
om tillsättande av skolchef. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 109

Snöpro
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 109 Igångsättningstillstånd investeringar –  
Snöproduktionssystem 

Diarienummer KS 14/10 

Ärendet 
På Lugnetanläggningarna finns i dagsläget totalt 8 km skidspår samt skid-
stadion som täcks med producerad snö för att säkerställa skidåkning för 
klubbar och arrangörer av tävlingar under vintersäsongen. Utöver dessa 8 
km spår finns ytterligare ca 15 km skidspår som kontinuerligt prepareras 
med den natursnö som finns tillgänglig. Trafik- och fritidsförvaltningen 
föreslår nu göra en investering på 7 700 000 kr för att effektivisera snöpro-
duktionen med avseende på personal, transporter och energi. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår att gångsättnings-
tillstånd för investering i nytt snöproduktionssystem beviljas och att inve-
steringen på 7,7 mnkr ska finansieras inom ramen för trafik- och fritids-
nämndens budget. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 februari 2010 att investeringar vars 
totalbelopp överstiger 2 miljoner kronor måste godkännas av kommunsty-
relsens utvecklingsutskott vad gäller investeringar inom trafik- och fritids-
nämnden innan de får igångsättas även om de finns upptagna i gällande in-
vesteringsbudget. 

Beslutsunderlag 

Trafik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-19. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2010-05-
24. 

Yrkande 
Sören Johansson, Sten H Larsson, Christina Haggren, Roza Güclü Hedin, 
Agneta Ängsås: Återremiss. 

Christina Haggren: Begäran om igångsättningstillstånd ska åtföljas av inve-
steringskalkyl med angivande av återbetalningstid, totala livscykelkostnader 
och konsekvensbeskrivning om investeringen inte genomförs. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  återremittera igångsättningstillstånd för investering i nytt snöproduk-
tionssystem,  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 109

Snöpro
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att begäran om igångsättningstillstånd ska åtföljas av investeringskalkyl 
med angivande av återbetalningstid, totala livscykelkostnader och kon-
sekvensbeskrivning om investeringen inte genomförs. 

Expeditioner 
Trafik- och fritidsförvaltningen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 110

Friidrot
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 110 Igångsättningstillstånd investering –  
Friidrottsläktare 

Diarienummer KS 14/10 

Ärendet 
Trafik- och fritidsnämnden har inkommit med en begäran om igångsätt-
ningstillstånd för investering i läktare friidrott Lugnet på 3,5 mnkr. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) ställer sig positiv till tra-
fik- och fritidsnämndens begäran. 

Tidigare behandling 
Trafik- och fritidsnämnden beslutade i januari 2008 att ställa sig bakom Falu 
IK:s ansökan om att arrangera SM i Friidrott på Lugnet i augusti 2010. 
Nämndens beslut överlämnades till kommunstyrelsen. Utvecklingsutskottet 
behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 februari 2008. 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 februari 2010 att investeringar vars 
totalbelopp överstiger 2 miljoner kronor måste godkännas av kommunsty-
relsens utvecklingsutskott vad gäller investeringar inom trafik- och fritids-
nämnden innan de får igångsättas även om de finns upptagna i gällande in-
vesteringsbudget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2010-05-
24. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

att  bevilja trafik- och fritidsnämnden igångsättningstillstånd för projektet 
Friidrottsläktare, Lugnet, samt 

att trafik- och fritidsnämndens äskande om medel i driftram för kapital- och 
driftkostnader får behandlas i ordinarie budgetbeslut. 

 

Expeditioner 
Trafik- och fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 111I   2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 111 Igångsättningstillstånd investeringar – Sanering av fas-
tigheten Gasverket 3, Södra skolan 

Diarienummer KS 14/10 

Ärendet 
Inom fastigheten Gasverket 3 finns idag Södra skolan. På fastigheten har 
sedan mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet bedrivits industriell 
verksamhet med bl a svavelkokeri, gasverk och tjärframställning. Fastighe-
ten Gasverket 3 m fl betraktas som ett av Dalarnas mest förorenade områ-
den, som måste åtgärdas för att eliminera oacceptabla hälsorisker. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar förslag till beslut 
enligt beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2004-02-17, att ansöka om 
statliga medel för en huvudstudie av Gasverkstomten och genomföra huvud-
studien under förutsättning att statliga medel erhålls. 

Länsstyrelsen beslutade, 2004-12-22, att bevilja medel för huvudstudien. 
Huvudstudien genomfördes och redovisades 2005-11-25. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade, 2006-09-12, att ansöka 
medel hos länsstyrelsen för efterbehandlingsåtgärder. Länsstyrelsen begärde 
in kompletterande utredningar. Medel för utredningarna beviljades av läns-
styrelsen 2008-08-06 och 2009-01-23. De kompletterande utredningarna 
redovisades 2009-05-25. 

Projektet ”Gasverket 3 m fl” har kostnadsberäknats till 60 mnkr. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade 2009-06-17, att under för-
utsättning att nödvändiga beslut om beviljande av statliga medel föreligger, 
bevilja trafik- och fritidsförvaltningen igångsättningstillstånd för sanering av 
Södra skolan. 

Naturvårdsverket beslutade 2009-12-10, att bevilja Falu kommun totalt 54 
mnkr för sanering av fastigheten Gasverket 3 m fl. Resterande 6 mnkr be-
kostas av Falu kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2010-05-
24. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 111I   2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

att  bevilja trafik- och fritidsnämnden igångsättningstillstånd för projektet 
av sanering av fastigheten Gasverket 3, där Falu kommuns del är 6 
mnkr samt 

att bevilja trafik- och fritidsnämnden medel i driftram för framtida kapital- 
och driftkostnader, då investeringen är genomförd. 

 

Expeditioner 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 112   2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 112  Byggstart för Skateboardpark 

Diarienummer KS 14/10 

Ärendet/Tidigare behandling 
Trafik- och fritidsnämnden beslutade den 19 november 2008 att utreda pla-
cering av skateboardanläggningen. Det alternativ som visade sig vara den 
bästa lösningen är Västra skolan. 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 februari 2010 att investeringar vars 
totalbelopp överstiger 2 miljoner kronor måste godkännas av kommunsty-
relsens utvecklingsutskott vad gäller investeringar inom trafik- och fritids-
nämnden innan de får igångsättas även om de finns upptagna i gällande in-
vesteringsbudget. 

Utvecklingsutskottet beslutade den 20 april 2010 att bevilja trafik- och fri-
tidsnämnden igångsättningstillstånd för projektet Skateboardpark Västra 
skolan. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde ställs fråga om projektets start. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-04-20, § 61. 

Yrkanden 
Sten H Larsson: Byggandet av skateboardparken ska påbörjas snarast i en-
lighet med tidigare beslut. 

Bo Jönsson: En investeringsprioritering ska upprättas för behandling av 
kommunstyrelsen. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  hemställa till trafik- och fritidsnämnden att byggandet av skateboard-
parken ska påbörjas snarast i enlighet med tidigare beslut samt 

att  hemställa till trafik- och fritidsnämnden att en investeringsprioritering 
ska upprättas för behandling av kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Trafik- och fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 113

”Jönkö
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 113 Information och förslag till igångsättning av 
”Jönköpingsmodellen” för kommundelsutveckling 

Diarienummer KS 420/10 

Ärendet 
I arbetet med att revidera Tillväxtprogrammet inom avsnitt attraktiva livs-
miljöer har man tittat närmare på hur i Jönköping som stad och dess omland 
utvecklat sig på ett mycket positivt sätt. Jönköping har skapat en modell 
som skapar möjlighet för både staden och omkringliggande samhällen och 
bygder att utvecklas parallellt. Detta belyses i två seminarier som stads-
byggnadskontoret arrangerade inom arbetet med revideringen av Tillväxt-
programmet. 

Metoden är intressant att utveckla även i Falun och landsbygdsgruppen har 
efter seminariet och med stöd av gruppledarna varit den aktör som tagit sig 
an uppgiften att driva frågan vidare. 

Kommunstyrelsen föreslås att modellen ska införas på försök redan hösten 
2010 och att 50.000 kr ska avsättas för genomförandet. 

Beslutsunderlag 
Landsbygdsgruppens skrivelse 2010-03-18. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms och 
Agneta Ängsås förslag 

att  förberedelsearbete för införande av Jönköpingsmodellen för kommun-
delsutveckling ska påbörjas hösten 2010 och att 50.000 kr ska avsättas 
ändamålet  ur tillväxtrådets budget samt 

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) att åter-
komma med rapport  till kommunstyrelsen senast i januari 2011. 

Expeditioner 

Kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) 

Landsbygdsgruppen 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

114TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 114 Godkännande av detaljplaneavtal för fastigheterna 
Främby 1:38 och 1:56. 

Diarienummer KS 530/09 

Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att området Främby Hallar öppnas 
upp för fler verksamheter än industri. 

Detaljplaneavtalen innebär att fastighetsägarna godkänner att planen antas 
och att de inte kommer att ställa några ersättningskrav på kommunen på 
grund av de rivningsförbud och skyddsbestämmelser som anges i detaljpla-
nen.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att detalj-
planeavtalen avseende fastigheterna Främby 1:38 och Främby 1:56 god-
känns. 

Tidigare behandling 
Utvecklingsutskottet beslutade den 18 augusti 2009 att uppdra åt kommun-
styrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) att upprätta förslag till detalj-
plan för Främby Hallar i enlighet med begäran från fastighetsägarna. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-05-03. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-05-18, § 64. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

att  godkänna detaljplaneavtalen avseende fastigheterna Främby 1:38 och 
Främby 1:56. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

115TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 115 Godkännande av optionsavtal gällande fastigheten Ned-
re Gruvriset 33:169 och Blystigen 11-13 i Galgberget, Fa-
lun 

Diarienummer KS 755/08 

Ärendet 
Mellan Falu kommun och Skanska Mark och Exploatering Bygg AB har 
tidigare tecknats ett optionsavtal för del av fastigheten Nedre Gruvriset 
33:169. Då konjunkturen för byggandet av flerbostadshus var svag under 
optionstiden fullföljdes aldrig bebyggelseplanerna. Optionen gick ut den 1 
maj 2009. 

Bolaget återkommer nu med önskemål om att få teckna ett nytt optionsavtal 
som gäller fram till den 31 oktober 2010. 

På tomten vill Skanska Mark och Exploatering Bygg AB uppföra 20 lägen-
heter i flerbostadshus inom ramen för det BoKlok-koncept, som utvecklats 
av Skanska och IKEA. Tilltänkt tomt är Nedre Gruvriset 33:169 vid Blysti-
gen, som genom planändring 2009 gjordes delbar för att passa projektet.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att options-
avtal avseende Nedre Gruvriset 33:169 undertecknat av Skanska Mark och 
Exploatering Bygg AB 2010-05-18 godkänns.  

Tidigare behandling 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-05-18. 

Undertecknat optionsavtal av Skanska Mark och Exploatering Bygg AB 
2010-05-18. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-05-18, § 79. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

att  godkänna av Skanska Mark och Exploatering Bygg AB 2010-05-18 
undertecknat optionsavtal avseende Nedre Gruvriset 33:169. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

115TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Skanska Mark och Exploatering Bygg AB 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

116TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 116 Strategiplan-åtgärdsplan för samverkan kring barn- och 
ungdomsverksamhet     

Diarienummer KS 267/09 

Ärendet 
I samband med att skolförvaltningens omställningsarbete bjöd skolchefen 
och skolnämndens ordförande in till en diskussion den 10 oktober 2008 i 
syfte att diskutera hur och på vilket sätt samverkan mellan kommunens för-
valtningar ur ett barn och ungdomsperspektiv kan utvecklas och strukture-
ras. Som ett exempel på samverkan presenterades Rinkebyskolans arbets-
sätt. 

Till diskussion inbjöds förvaltningschefer och nämndordförande från kultur 
och ungdomsförvaltningen, socialförvaltningen, trafik och fritidsförvalt-
ningen, kommunservice, kommunstyrelsechefer från kommunstyrelseför-
valtningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret, kommunfastigheter 
och stadskansliet) samt kommunalrådet Dan Westerberg.  

Utifrån diskussioner och processer i denna konstellation kompletterat med 
framtaget material via en arbetsgrupp bestående av utsedda tjänstemän från 
ovanstående förvaltningar/kontor hölls ett avstämningsmöte den 30 januari 
2009. Vid mötet föreslogs;  
att ett visionsdokument ”Vision för samverkan för barn och ungdom” samt 
att en ”Strategiplan” arbetas fram som tar fasta på dimensionerna personella 
resurser, lokaler och ekonomiska medel. 

Målsättningen med framtagande av en ”Strategiplan” är att den ska fungera 
som en ”checklista” i arbetet med resursoptimering i syfte att säkerställa, 
förstärka och utveckla barn- och ungdomsverksamheter med barnet i fokus i 
Falun ur ett helhetsperspektiv.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att strategiplanen ska antas. Kom-
mundirektören får i uppdrag att implementera planen och under åren 2010-
2012 sammanställa och återredovisa till allmänna utskottet åtgärder som 
genomförts på årsbasis. Strategiplanen utvärderas och revideras sedan inför 
2013. 

Tidigare behandling 

Allmänna utskottet beslutade den 22 april 2009 att ge i uppdrag till kom-
mundirektören att arbeta fram ett "Strategidokument" för samverkan kring 
barn- och ungdomsverksamheter ur ett helhetsperspektiv. 

Allmänna utskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från allmänna utskottet 2010-04-22, § 50. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-04-22. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

116TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-05-19, § 50. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

att  anta Strategiplanen daterad 2010-04-22,  

att  uppdra till kommundirektören att implementera strategiplanen, 

att  uppdra till kommundirektören att under åren 2010 – 2012 löpande 
sammanställa och återredovisa till kommunstyrelsens allmänna utskott 
de åtgärder som genomförts på årsbasis inom strategiplanens ram med 
första återrapporteringen i november 2010 samt 

att  utvärdera och revidera strategiplanen inför 2013. 

Expeditioner 

Kommundirektören 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

117TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 117 Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från 4-
YOU Dalarna AB om godkännande av och rätt till bidrag 
för en fristående förskoleklass och fristående grundsko-
la i Falu kommun dnr 31-2010:2213  

Diarienummer KS 308/10 

Ärendet 

4-YOU Dalarna AB har inkommit till skolinspektionen med ansökan om 
godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fri-
stående grundskola i Falu kommun. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottets beslut är att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget yttrande. 

Skolnämndens beslut är att föreslå kommunstyrelsen att till Skolverket av-
styrka 4-YOU AB´s ansökan att starta en fristående skola för elever i behov 
av särskilt stöd, från förskoleklass upp till åk 9, i Falun. 

Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar diarieförda 2010-04-19. 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-05-19, § 51. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-25. 

Protokoll från skolnämnden 2010-05-27, § 88/förvaltningens tjänstskrivelse 
2010-05-10. 

Yrkande 

Ordförande Mats Dahlström: Ansökan avstyrks. 

Bo Jönsson: Ansökan tillstyrks. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrel-
sen beslutar i enlighet med sitt eget förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  avstyrka 4-YOU AB´s ansökan att starta en fristående skola för elever i 
behov av särskilt stöd, från förskoleklass upp till åk 9, i Falun. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

117TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Reservation 
Ledamot vars yrkande inte bifallits i reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 

Expeditioner 
Skolinspektionen 

Skolnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

118TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 118 Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från 
Jensen education college AB om statlig tillsyn och rätt 
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu kom-
mun dnr 32-2010:2119 

Diarienummer KS 309/10 

Ärendet 

Jensen education college AB har inkommit till skolinspektionen med ansö-
kan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i 
Falu kommun. JENSEN education college AB ansöker om att få etablera en 
skola med 1 yrkesinriktat och 3 teoretiska gymnasieprogram med totalt 6 
inriktningar. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottets beslut är att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget yttrande. 

Skolnämndens beslut är att föreslå kommunstyrelsen att till skolinspek-
tionen avstyrka JENSEN education college AB:s ansökan om att etablera 
sig i Falu kommun med  
- naturvetenskapliga programmet 
- samhällsvetenskapliga programmet,  
- ekonomiprogrammet samt  
- barn- och fritidsprogrammet 

Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar diarieförda 2010-04-19. 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-05-19, § 52. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-25. 

Protokoll från skolnämnden 2010-05-27, § 86/förvaltningens tjänstskrivelse 
2010-05-18. 

Yrkande 
Ordförande Mats Dahlström: Ansökan avstyrks. 

Bo Jönsson: Ansökan tillstyrks. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med sitt eget förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

118TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  avstyrka JENSEN education college AB:s ansökan om att etablera sig i 
Falu kommun med  

- naturvetenskapliga programmet 
- samhällsvetenskapliga programmet,  
- ekonomiprogrammet samt  
- barn- och fritidsprogrammet 

Reservation 
Ledamot vars yrkande inte bifallits i reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 

Expeditioner 
Skolinspektionen 

Skolnämnden 

 

 



 49 (73) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

119TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 119 Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från 
Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om utökad stat-
lig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasie-
skola i Falu kommun dnr 32-2010:2105  

Diarienummer KS 311/10 

Ärendet 

Pluskompetens Utbildning i Sverige AB har inkommit till skolinspektionen 
med ansökan om utökad statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående 
gymnasieskola i Falu kommun. Utökningen innebär att Pluskompetens Ut-
bildning i Sverige AB totalt önskar bedriva 1 yrkesinriktat och 1 teoretiskt 
nationellt gymnasieprogram med totalt 2 inriktningar. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottets beslut är att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget yttrande. 

Skolnämndens beslut är att föreslå kommunstyrelsen att avstyrka Pluskom-
petens Utbildning i Sverige AB:s ansökan om att etablera sig i Falu kom-
mun med det Estetiska samt Hotell- och turismprogrammet. 

Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar diarieförda 2010-04-19. 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-05-19, § 53. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-25. 

Protokoll från skolnämnden 2010-05-27, § 83/förvaltningens tjänstskrivelse 
2010-05-17. 

Yrkande 
Ordförande Mats Dahlström: Ansökan avstyrks. 

Bo Jönsson: Ansökan tillstyrks. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med sitt eget med fleras förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

119TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  avstyrka  Pluskompetens Utbildning i Sverige AB:s ansökan om att eta-
blera sig i Falu kommun med det Estetiska samt Hotell- och turismpro-
grammet. 

Reservation 
Ledamot vars yrkande inte bifallits i reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 

Expeditioner 

Skolinspektionen 

Skolnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

120TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 120 Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från 
Falu Frigymnasium AB om statlig tillsyn och rätt till bi-
drag till en fristående gymnasieskola i Falu kommun dnr 
32-2010:1756  

Diarienummer KS 312/10 

Ärendet 

Falu Frigymnasium AB har inkommit till skolinspektionen med ansökan om 
statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu 
kommun. Ansökan är en utökning av befintlig verksamhet och innebär kon-
kret att Falu Frigymnasium AB totalt önskar bedriva 2 yrkesinriktade och 4 
teoretiska gymnasieprogram med totalt 11 inriktningar. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottets beslut är att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget yttrande. 

Skolnämndens beslut är att föreslå kommunstyrelsen att till Skolinspektio-
nen avstyrka Falu Frigymnasiums ansökan avseende: 
- Hotell- och turismprogrammet  med inriktning Turism och resor 
- Ekonomiprogrammet med inriktningarna Ekonomi och Juridik 
- Humanistiska programmet med inriktningen Språk 
- inriktningen Naturvetenskap och samhälle inom det naturvetenskapliga 
programmet  
- inriktningarna Beteendevetenskap, Medier, information och kommunika-
tion samt Miljö- och samhällsbyggnad inom det Samhällsvetenskapliga pro-
grammet (finns inte i tidigare ansökan) 
Skolnämnden beslutar vidare att föreslå kommunstyrelsen att till Skolin-
spektionen tillstyrka Falu Frigymnasiums ansökan avseende  
 - Humanistiska programmet med inriktningen Kultur 

Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar diarieförda 2010-04-19. 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-05-19, § 54. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-25. 

Protokoll från skolnämnden 2010-05-27, § 79/förvaltningens tjänstskrivelse 
2010-05-11. 

Yrkande 
Ordförande Mats Dahlström: Tillstyrka humanistiska programmet med in-
riktningen kultur och avstyrka övriga program.  
 
Lilian Eriksson: Tillstyrka alla program. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

120TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sören Johansson: Ansökan avstyrks. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena enligt nedan vilket kommunstyrelsen 
godkänner. 

Ordföranden meddelar att hans eget yrkande är huvudförslag. 

Först ställer ordföranden proposition på Lilian Eriksson och Sören Johanssons yrkanden för 
att utse motförslag till huvudförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Sören 
Johanssons förslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: 
Ja-röst för bifall till att Lilian Erikssons yrkande utses till motförslag. 
Nej-röst för bifall till att Sören Johanssons yrkande utses till motförslag. 

Omröstningsresultat: 5 ja-röster, 7 nej-röster och 3 avstår enligt nedan: 

Ja: Lilian Eriksson (M), Bo Jönsson (M), Christina Haggren (M), Kerstin 
Söderbaum Fletcher (FP) och Håkan Nohrén (KD). 

Nej: Sören Johansson (V), Jonny Gahnshag (S), Roza Güclü Hedin (S), 
Margareta Källgren (S), Arne Mellqvist (S), Monica Jonsson (S) och Inger 
Olenius (MP). 

Avstår: Mats Dahlström (C), Agneta Ängsås (C), Sten H Larsson (FAP). 

 
Därefter ställer ordföranden proposition på sitt eget yrkande och Sören Johanssons yrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget förslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: 
Ja-röst för bifall till att ordförandens yrkande (huvudförslag).  
Nej-röst för bifall till Sören Johanssons yrkande (motförslag). 

Omröstningsresultat: 5 ja-röster, 7 nej-röster och 3 avstår enligt nedan: 

Ja: Mats Dahlström (C), Christina Haggren (M), Agneta Ängsås (C), Sten 
H Larsson (FAP) och Håkan Nohrén (KD). 

Nej: Sören Johansson (V), Jonny Gahnshag (S), Roza Güclü Hedin (S), 
Margareta Källgren (S), Arne Mellqvist (S), Monica Jonsson (S) och Inger 
Olenius (MP). 

Avstår: Lilian Eriksson (M), Bo Jönsson (M) och Kerstin Söderbaum Flet-
cher (FP) 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avstyrka Falu Frigymnasiums ansökan avseende 

- Hotell- och turismprogrammet  med inriktning Turism och resor 

- Ekonomiprogrammet med inriktningarna Ekonomi och Juridik 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

120TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

- Humanistiska programmet med inriktningen Språk 

- inriktningen Naturvetenskap och samhälle inom det naturvetenskapliga 
programmet  

- inriktningarna Beteendevetenskap, Medier, information och kommunika-
tion samt Miljö- och samhällsbyggnad inom det Samhällsvetenskapliga 
programmet (finns inte i tidigare ansökan) 

 - Humanistiska programmet med inriktningen Kultur 

Reservation 
Ledamot vars yrkande inte bifallits i reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 

Expeditioner 
Skolinspektionen 

Skolnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

121TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 121 Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från YA 
Fri AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristå-
ende gymnasieskola i Falu kommun dnr 32-2010:1776  

Diarienummer KS 313/10 

Ärendet 
YA Fri AB har inkommit till skolinspektionen med ansökan om statlig till-
syn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu kommun. An-
sökan är en utökning av befintlig verksamhet och innebär att YA Fri AB 
önskar utöka med 1 yrkesinriktat och 3 teoretiska gymnasieprogram med 
totalt 7 inriktningar. 

Tidigare behandling 

Allmänna utskottets beslut är att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget yttrande. 

Skolnämndens beslut är att föreslå kommunstyrelsen att till Skolinspektio-
nen avstyrka YA Fri AB:s  ansökan avseende  
- samhällsvetenskapsprogrammet och dess inriktningar 
- bygg- och anläggningsprogrammet och dess inriktningar, 
- naturvetenskapsprogrammet och dess inriktning, samt  
- ekonomiprogrammet och dess inriktningar. 

Beslutsgång 

Ansökningshandlingar diarieförda 2010-04-19. 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-05-19, § 55. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-25. 

Protokoll från skolnämnden 2010-05-27, § 82/förvaltningens tjänstskrivelse 
2010-05-17. 

Yrkande 
Ordförande Mats Dahlström och Lilian Eriksson: Ansökan tillstyrks. 

Sören Johansson: Ansökan avstyrks. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med sitt eget med fleras förslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: 
Ja-röst för bifall till ordföranden med fleras yrkande och nej-röst för Sören 
Johansson avslagsyrkande. 

Omröstningsresultat: 8 ja-röster och 7 nej-röster enligt nedan: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

121TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Ja: Mats Dahlström (C), Lilian Eriksson (M), Bo Jönsson (M), Christina 
Haggren (M), Agneta Ängsås (C), Sten H Larsson (FAP), Kerstin Söderba-
um Fletcher (FP) och Håkan Nohrén (KD).  

Nej: Sören Johansson (V), Jonny Gahnshag (S), Roza Güclü Hedin (S), 
Margareta Källgren (S), Arne Mellqvist (S), Monica Jonsson (S) och Inger 
Olenius (MP). 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  tillstyrka YA Fri AB:s  ansökan avseende  

- samhällsvetenskapsprogrammet och dess inriktningar 

- bygg- och anläggningsprogrammet och dess inriktningar, 

- naturvetenskapsprogrammet och dess inriktning, samt  

- ekonomiprogrammet och dess inriktningar 

Reservation 
Ledamot vars yrkande inte bifallits i reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 

Expeditioner 
Skolinspektionen 

Skolnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

122TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 122 Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från Lä-
rande i Östergötland AB om statlig tillsyn och rätt till bi-
drag till en fristående gymnasieskola i Falu kommun dnr 
32-2010:2199  

Diarienummer KS 326/10 

Ärendet 

Lärande i Östergötland AB har inkommit till skolinspektionen med ansökan 
om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu 
kommun, Real-gymnasiet i Falun. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottets beslut är att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget yttrande. 

Skolnämndens beslut är föreslå kommunstyrelsen att till Skolinspektionen 
avstyrka Lärande i Östergötland AB:s ansökan avseende:  
- naturbruksprogrammet och dess inriktningar 
- hantverksprogrammet och dess inriktningar 
- hotell- och turismprogrammet och dess inriktningar. 
Skolnämnden beslutar vidare att föreslå kommunstyrelsen att till Skolin-
spektionen tillstyrka Lärande i Östergötland AB:s ansökan avseende  
- Naturbruksprogrammets inriktning Skog. 

Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar diarieförda 2010-04-22. 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-05-19, § 56. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-25. 

Protokoll från skolnämnden 2010-05-27, § 85/förvaltningens tjänstskrivelse 
2010-05-19. 

Yrkande 

Ordförande Mats Dahlström: Tillstyrka naturbruksprogrammets inriktning 
Skog och avstyrka övriga program.  
 
Lilian Eriksson: Tillstyrka alla program. 

Sören Johansson: Ansökan avstyrks. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena enligt nedan vilket kommun- 
styrelsengodkänner. 

Ordföranden meddelar att hans eget yrkande är huvudförslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

122TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Först ställer ordföranden proposition på Lilian Eriksson och Sören Johanssons 
yrkanden för att utse motförslag till huvudförslaget och finner att kommun- 
styrelsen beslutar enligt Sören Johanssons förslag. 

Därefter ställer ordföranden proposition på sitt eget yrkande och Sören Johanssons 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget förslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: 
Ja-röst för bifall till att ordförandens yrkande (huvudförslag).  
Nej-röst för bifall till Sören Johanssons yrkande (motförslag). 

Omröstningsresultat: 5 ja-röster, 7 nej-röster och 3 avstår enligt nedan: 

Ja: Mats Dahlström (C), Christina Haggren (M), Agneta Ängsås (C), Sten 
H Larsson (FAP) och Håkan Nohrén (KD). 

Nej: Sören Johansson (V), Jonny Gahnshag (S), Roza Güclü Hedin (S), 
Margareta Källgren (S), Arne Mellqvist (S), Monica Jonsson (S) och Inger 
Olenius (MP). 

Avstår: Lilian Eriksson (M), Bo Jönsson (M) och Kerstin Söderbaum Flet-
cher (FP) 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avstyrka Lärande i Östergötland AB:s ansökan avseende  

- naturbruksprogrammet och dess inriktningar 

- hantverksprogrammet och dess inriktningar 

- hotell- och turismprogrammet och dess inriktningar. 

- naturbruksprogrammets inriktning Skog. 

Reservation 
Ledamot vars yrkande inte bifallits i reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 

Expeditioner 
Skolinspektionen 

Skolnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

123TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 123 Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från Lä-
rande i Östergötland AB om statlig tillsyn och rätt till bi-
drag för en fristående gymnasieskola i Falu kommun 
dnr 32-2010:2168  

Diarienummer KS 332/10 

Ärendet 

Lärande i Östergötland AB har inkommit till skolinspektionen med ansökan 
om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu 
kommun, LAER-gymnasiet. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottets beslut är att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget yttrande. 

Skolnämndens beslut är föreslå kommunstyrelsen att till Skolinspektionen 
avstyrka Lärande i Östergötland AB:s ansökan avseende: 
- bygg- och anläggningsprogrammet och dess inriktningar 
- el- och energiprogrammet och dess inriktningar  
- fordons- och transportprogrammet och dess inriktningar 
- VVS- och fastighetsprogrammet och dess inriktningar 
Skolnämnden beslutar vidare att föreslå kommunstyrelsen att till Skolin-
spektionen tillstyrka Lärande i Östergötland AB:s ansökan avseende 
-  Godshantering på Fordons- och Transportprogrammet 

Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar diarieförda 2010-04-23. 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-05-19, § 57. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-25. 

Protokoll från skolnämnden 2010-05-27, § 84/förvaltningens tjänstskrivelse 
2010-05-19. 

Yrkande 
Ordförande Mats Dahlström: Tillstyrka godshantering på Fordons- och 
Transportprogrammet och avstyrka övriga program.  
 
Lilian Eriksson: Tillstyrka alla program. 

Sören Johansson: Ansökan avstyrks. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena enligt nedan vilket kommun- 
styrelsen godkänner. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

123TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Ordföranden meddelar att hans eget yrkande är huvudförslag. 

Först ställer ordföranden proposition på Lilian Eriksson och Sören Johanssons 
yrkanden för att utse motförslag till huvudförslaget och finner att kommun- 
styrelsen beslutar enligt Sören Johanssons förslag. 

Därefter ställer ordföranden proposition på sitt eget yrkande och Sören Johanssons 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Sören Johanssons 
förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  avstyrka Lärande i Östergötland AB:s ansökan avseende 

- bygg- och anläggningsprogrammet och dess inriktningar 

- el- och energiprogrammet och dess inriktningar  

- fordons- och transportprogrammet och dess inriktningar 

- VVS- och fastighetsprogrammet och dess inriktningar samt 

- Godshantering på Fordons- och Transportprogrammet 

Reservation 

Ledamot vars yrkande inte bifallits i reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 

Expeditioner 

Skolinspektionen 

Skolnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

124TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 124 Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från NTI 
AB (Nordens Tekniker Institut AB) om statlig tillsyn och 
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu 
kommun dnr 32-2010:1999  

Diarienummer KS 327/10 

Ärendet 

NTI AB (Nordens Tekniker Institut AB) har inkommit till skolinspektionen 
med ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymna-
sieskola som innebär en utökning och anpassning av befintlig verksamhet i 
NTI-gymnasiet i Falu kommun. 

Tidigare behandling 

Allmänna utskottets beslut är att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget yttrande. 

Skolnämndens beslut är att föreslå kommunstyrelsen att till Skolinspektio-
nen avstyrka Nordens teknikerinstitut AB:s ansökan avseende Handels- och 
administrationsprogrammet med inriktningarna Administrativ service och 
handel och service.  

Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar diarieförda 2010-04-23. 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-05-19, § 58. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-25. 

Protokoll från skolnämnden 2010-05-27, § 80/förvaltningens tjänstskrivelse 
2010-05-10. 

Yrkande 
Ordförande Mats Dahlström: Ansökan tillstyrks. 

Sören Johansson: Ansökan avstyrks. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med sitt eget förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  tillstyrka Nordens teknikerinstitut AB:s ansökan avseende Handels- och 
administrationsprogrammet med inriktningarna Administrativ service 
och handel och service. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

124TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Reservation 
Ledamot vars yrkande inte bifallits i reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 

Expeditioner 
Skolinspektionen 

Skolnämnden 

Skolnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

125TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 125 Svar på remiss från skolinspektionen: Ansökan från NTI 
AB (Nordens Teknikerinstitut Aktiebolag) om rätt till bi-
drag och statlig tillsyn för den fristående gymnasie-
skolan Mikael Elias Teoretiska gymnasium i Falu kom-
mun dnr 32-2010:2311     

Diarienummer KS 329/10 

Ärendet 
NTI AB (Nordens Teknikerinstitut Aktiebolag) har inkommit till skolin-
spektionen med ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för den fristå-
ende gymnasieskolan Mikael Elias Teoretiska gymnasium i Falu kommun 
(METG) avseende anpassning till Gy 11 och utökning av antalet gymnasie-
program.  

Tidigare behandling 
Allmänna utskottets beslut är att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget yttrande. 

Skolnämndens beslut är att föreslå kommunstyrelsen att till Skolinspektio-
nen avstyrka Nordens teknikerinstitut AB:s ansökan avseende Ekonomipro-
grammet med Juridik. 

Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar diarieförda 2010-04-23. 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-05-19, § 59. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-25. 

Protokoll från skolnämnden 2010-05-27, § 80/förvaltningens tjänstskrivelse 
2010-05-07. 

Yrkande 
Ordförande Mats Dahlström: Ansökan avstyrks. 

Lilian Eriksson: Ansökan tillstyrks. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med sitt eget med fleras förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  avstyrka Nordens teknikerinstitut AB:s ansökan avseende Ekonomipro-
grammet med Juridik. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

125TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Reservation 
Ledamot vars yrkande inte bifallits i reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 

Expeditioner 
Skolinspektionen 

Skolnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

126TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 126 Försäljning av fastigheterna Borgärdet 79:1 (räddnings-
stationen i Svärdsjö) och Hedgårdarna 4:12 (räddnings-
stationen i Enviken)  

Diarienummer KS 439/09 

Ärendet 
Enligt förslag till köpekontrakt säljer kommunen fastigheterna Borgärdet 
79:1 (räddningsstationen i Svärdsjö) och Hedgårdarna 4:12 (räddningssta-
tionen i Borgärdet) till Räddningstjänstförbundet Dala Mitt (RDM) för en 
köpeskilling om 2,8 miljoner kronor. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) lämnar förslag till 
beslut enligt beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Ärendet om försäljning av räddningsstationerna i Falu kommun (Falun, 
Svärdsjö och Enviken) har behandlats vid ett flertal tillfällen i såväl allmän-
na utskottet, utvecklingsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäkti-
ge under 2009/2010. 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 september 2009, § 176, bl.a. att fastig-
heten Borgärdet 79:1 ska säljas till RDM. 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 oktober 2009, § 137, att uppdra till 
kommunstyrelsen att genomföra försäljningen av fastigheten Hedgårdarna 
4:12 till RDM. 

Fastighetsutskottets förslag är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-05-17/köpekontrakt. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2010-05-25, § 38 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

att  sälja fastigheterna Falun Borgärdet 79:1 och Falun Hedgårdarna 4:12 
till Räddningstjänstförbundet Dala Mitt för en köpeskilling om 2,8 mil-
joner kronor och att Räddningstjänstförbundet Dala Mitt ska erlägga 
särskild ersättning om 334.192 kr avseende återförd moms samt  

att  uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och markchefen att underteck-
na köpekontrakt avseende fastigheterna Falun Borgärdet 79:1 och Falun 
Hedgårdarna 4:12. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

126TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Räddningstjänstförbundet Dala Mitt 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

127TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 127 Försäljning av fastigheten Kungsgården 2 (Slussens 
gamla skola)  

Diarienummer KS 204/04 

Ärendet 
Fastigheten Kungsgården 2 (Slussens gamla skola), Strandvägen 25, har 
varit utbjuden till försäljning och en budgivning med ett antal intressenter 
har avslutats. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår kommun-
styrelsen besluta att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och markche-
fen att upprätta och underteckna köpekontrakt avseende fastigheten.  

Tidigare behandling 

Fastighetsutskottets förslag är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-05-03/köpekontrakt. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2010-05-25, § 39. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

att  uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och markchefen att underteck-
na köpekontrakt avseende fastigheten Falun Kungsgården 2. 

Expeditioner 

Kommunstyrelsens ordförande och markchefen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

128TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 128 Rapport från genomförandet av kommunstyrelsens fas-
tighetsutskott          

Diarienummer KS 286/09 

Ärendet/Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-21 om att bilda ett fastighetsutskott. 
Beslutet genomfördes efter det att en utredning av kommunfastigheters 
verksamhet genomförts enligt direktiv fastställda i oktober 2008. Återrap-
portering av genomförandet ska ske till kommunstyrelsen i juni 2010. 

Fastighetsutskottets förslag är enligt förvaltningens förslag. 

Ordförande i fastighetsutskottet Kerstin Söderbaum Fletcher rapporterar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2010-
05-12. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2010-05-25, § 40. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

att   ta återredovisningen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 129   2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 129 Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet, Miljörå-
det, Beredningen för Falun Borlänge regionen, Falun 
Borlänge regionen AB, Region Dalarna och Samver-
kansberedningen mellan Falu kommun och Landstinget 
Dalarna 

Diarienummer KS 82/10, KS 73/10, KS 74/10, KS 17/10, KS 11/10, KS 9/10 

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

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

Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar från Miljörådet 2010-05-10. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

att  ta ovanstående informationer till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

130TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 130 Om- och tillbyggnad av Räddningstjänststation i Falun- 
samlokalisering av räddningstjänst och ambulans 

Diarienummer KS 653/09 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) har tillsammans med 
Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) och Landstinget Dalarna (LD) arbetat 
tillsammans i ett projekt som syftar till att lokalisera Faluns ambulansstation 
till Lugnetleden 3 i Falun. På så sätt kan RDM minska sina lokalytor och 
samtidigt få en utveckling av lokalerna till en lägre hyra jämfört med idag, 
samtidigt som LDs lokalbehov kan tillgodoses. Avsiktsförklaringar som 
beskriver avtalsvillkor för tecknande av hyresavtal finns framtagna. Kom-
munstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut om att 
godkänna att erforderliga investeringsmedel tas i anspråk för projektet och 
att projektet ges igångsättningstillstånd samt att kommunfastigheter ges en 
räntekompensation. 

Ordförande i fastighetsutskottet Kerstin Söderbaum Fletcher redogör för 
ärendet. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens fastighetsutskott beslutade den 21 april 2010 att god-
känna en hyresavtalslängd på 20 år och att hänskjuta frågan om räntebelopp 
till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 4 maj 2010 att uppdra till kommunstyrelse-
förvaltningen att slutförhandla modell på hyressättning och finansiering av 
investeringsbelopp i räddningstjänststationen i Falun samt att modellen ska 
vara kostnadsneutral för kommunfastigheter avseende räntekostnaden. 

Fastighetsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2010-
05-25. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2010-05-25, § 34. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

att  erforderliga investeringsmedel för projektets genomförande tillsätts 
under förutsättning av att hyresavtal tecknas med båda parter samt 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

130TT
  2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  ge projektet ombyggnad av räddningsstationen i Falun igångsättnings-
tillstånd.  

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) för delgivning till be-
rörda. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 131   2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 131 Godkännande av årsredovisning för år 2009, revisions-
berättelse för Räddningstjänsten Dala Mitt och fråga om 
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för 2009

Diarienummer KS 16/10 

Ärendet 
Revisorerna för Räddningstjänsten Dala Mitt har genomfört revision av 
verksamheten för år 2009. Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen 
beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning godkänns. 

Tidigare behandling 
Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt beslutade 2010-04-28 
att godkänna Q-red 2009 samt att informationen om revisionens granskning 
av Q-red 2009 årsbokslut och verksamhetsberättelse till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Räddningstjänsten Dala Mitt för 
år 2009. 

Räddningstjänsten Dala Mitts förbundsdirektions beslut 2010-04-28, § 24. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Enligt beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet, 

att  förbundets årsredovisning godkänns samt 

att  notera revisionsberättelsen till protokollet. 

Protokollsanteckning 
Mats Dahlström anmäler jäv och deltar inte i överläggning och beslut om 
ansvarsfrihet för direktionen. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 132   2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 132 Förslag att teckna förlagslån från Kommuninvest 
ekonomisk förening  

Diarienummer KS 398/10 

Ärendet 
Inbjudan till teckning av förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomisk 
förening har inkommit till kommunen 2010-04-01. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår att Falu kommun 
skall teckna sin pro-rata-andel om 7,5 mnkr av förlagslånet utgivet av 
Kommuninvest ekonomisk förening. 

Kommundirektör Torkel Birgersson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Inbjudan från Kommuninvest ekonomisk förening 2010-03-30. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2010-05-28. 

Yrkanden 
Ordförande Mats Dahlström: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  Falu kommun skall teckna sin pro-rata-andel om 7,5 mnkr av förlagslå-
net utgivet av Kommuninvest ekonomisk förening. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 133   2010-06-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 133 Barnchecklistan  

Diarienummer KS 28/10 

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, i enlighet med ordförande Mats Dahlströms 
förslag 

att  ta diskussionen till protokollet. 

 

 

 

 

 


	 

