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Kommunstyrelsens fastighetsutskott 
Sammanträdesdatum 

2013-06-05 
    
 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 

 
Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  2013-06-05  
Datum när anslaget sätts upp 2013-06-14    
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Heléne Allanson 
 
 
 
 
 
 
 

Plats och tid Egnellska huset, plan 4, kl. 13:15–14:30 

Beslutande S 
MP 
C 
FAP 
 
S            

Krister Johansson, ordförande 
Erik Eriksson, 1:e vice ordf. 
Agneta Ängsås, 2:e vice ordf. 
Sten H Larsson,  
ersätter Christina Haggren (M) 
Margareta Källgren,  
ersätter Lena Jonsson (S) 

 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

  

Övriga deltagare Hans Johansson, controller §49, Jam Hedberg, projektledare §49 
Lise-Lotte Sörensen, lokalstrateg 
Heléne Allanson, sekreterare 

  
Utses att justera Heléne Allanson 
Justeringsdag  2013-06-13 
Justerade paragrafer  49-50 
Underskrifter 

Sekreterare 
 
……………………………………………………………... 
Heléne Allanson 

 
Ordförande 

 
………………………………………………………….….. 
Krister Johansson 

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Margareta Källgren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 49 Antagande av entreprenör Vårdboende i Gruvriset 

KS0318/13 

Beslut 
1. Företag utvärderat som nummer ett antas som totalentreprenör med 

en entreprenörskostnad av ca 21 000 000 kronor för leverans och 
montage av moduler samt tillhörande stomme, tak och fasad. 

2. Fastighetschefen får i uppdrag att teckna erforderliga kontrakt för 
genomförande av entreprenaden för leverans och montage av 
moduler samt tillhörande stomme, tak och fasad. 

Sammanfattning 
Falu kommun låter bygga ett nytt vårdboende med 32 lägenheter på 
Gruvriset med förutsättningar enligt beslut i fastighetsutskottet den 18 april  
och den 23 maj 2013. Förfrågningsunderlag för leverans av färdiga moduler 
och stomme är under upphandling med sista anbudsdag den 30 maj 2013. 
Vid sammanträdet sker redovisning av inkomna anbud för 
ställningstagande. 

Beslutet är enligt kommunfastigheters förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunfastigheters tjänsteskrivelse 2013-05-27. 

Sänds till 
Ekonomikontoret 

Kommunfastigheter 

Omvårdnadsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 50 Information om strategisk lokalplanering 

KS0374/13 

Beslut 
1. Lokalförsörjningsplanen ska beredas inom kommunstyrelsen efter 

remissförfarande till ekonomikontoret och kommunfastigheter för att 
säkerställa finansieringen samt att de fastighetsstrategiska 
överväganden som måste göras på de egna eller inhyrda objekten. 

2. Utskottet har tagit del av övrig information. 

Sammanfattning 
Lokalförsörjningsplaner är under revidering inom socialförvaltningen och 
omvårdnadsförvaltningen och beräknas vara klara i juni. Skolförvaltningens 
lokalförsörjningsplan är under bearbetning. 
En nätverksgrupp inom lokalplanering är bildad med flera kommuner, 
Katrineholm, Borlänge, Nynäshamn, Uppsala, Leksand och Falun, där 
förslag på generella lokalprogram och funktionsprogram ska tas fram. 
Funktionsprogrammet ska beskriva de funktioner som byggnaden och 
fastigheten ska innehålla. Det ska ta hänsyn till de politiska idéer som finns 
gällande skola, samhälle och miljö, följa de krav som finns i läroplan och 
skollag och följa de regler som finns gällande byggnad, fastighet och miljö. 
Det är meningen att vid behov kunna ändras och utvecklas genom 
uppföljning och uppdatering i varje genomfört projekt och ligga till grund 
för ny- och ombyggnationer. 

Beslutet är enligt kommunfastigheters förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunfastigheters tjänsteskrivelse 2013-05-14. 

Sänds till 
Ekonomikontoret 

Kommunfastigheter 

Skolkontoret 
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