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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen    2010-11-16  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets Sessionssal, Falun, kl 13.15 – 16.05 Plats och tid 

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

Margareta Källgren (S) Ragnar Kroona (S) Ej tjänstgörande 
ersättare Lena Johnsson (S) Ashti Azrafshan (S) 
Forts sid 2  

Kommundirektören Övriga deltagare 
Forts sid 2 Kanslichefen, §§ 2-7, 9-11 

Näringslivschefen, § 2 
ITchefen, § 2 
Budgetchef Christina Fredricks, § 2 
Nämndadm Kerstin Bryskhe Persson  

  
Susanne Norberg Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2010-11-22, Exkl §§ 6-8 som juste-
rats 2010-11-16 

Justeringens tid och plats 

1 - 13 Justerade paragrafer 

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

Sekreterare 

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

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Susanne Norberg 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  2010-11-16  
Datum när anslaget sätts upp 2010-11-22   
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen    2010-11-16  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Monica Jonsson (S) Krister Andersson (V), §§ 2-12 Ej tjänstgörande 
ersättare Erik Eriksson (MP), §§ 2-7, 9,11-12 Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) 
Forts  Göran Forsén (M) Sanna Jansson Nordqvist (M)  

Agneta Ängsås (C) Svante Parsjö Tegnér (FP)  
  
  

Övriga deltagare Förbundschef Leif Andersson, § 10 
Forts  Ekonomichef Per Leijström, § 10 

 

Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 1   2010-11-16  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Justerandes signaturer 

Innehållsförteckning 

§ 1 Delegationsärenden .....................................................................4 

§ 2 Redovisning av förslag till budget 2011 samt mål för 
god ekonomisk hushållning...........................................................5 

§ 3 Antagande av avfallstaxa för 2011 ................................................7 

§ 4 Antagande av VA taxa för 2011 ................................................8 

§ 5 Förslag om vissa justeringar avseende arvodesnivåer 
under mandatperioden 2011-2014

 
............................................9 

§ 6 Val av ledamöter och ersättare till 
kommunstyrelsens utskott samt ordförande, förste 
och andre vice ordförande i utvecklingsutskottet, 
allmänna utskottet, förhandlingsdelegationen och 
fastighetsutskottet

 

......................................................................12 

§ 7 Kommunstyrelsens firmateckning ..........................................14 

§ 8 Svar på erbjudande om deltagande i projekt 
Bergskraft Bergslagen 11 13

 
...................................................17 

§ 9 Svar på revisionsrapport Granskning av Lugnet -  
ledning och styrning ....................................................................19 

§ 10 Information om Räddningstjänsten DalaMitts 
budget för 2011

 
.........................................................................21 

§ 11 Äskande om medel till Kommundelsutveckling ...................22 

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

 

..........................................23 

§ 13 Barnchecklistan .........................................................................24 

 

 
 

Justerandes signaturer 
Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 1   2010-11-16  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 1 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 
2010-11-11. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (kommunservice) delegationsbeslut da-
terade 2010-11-02 (4 st.). 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
förslag 

att  ta föreliggande delegationsbeslut till protokollet. 

 



FALU KOMMUN 
BESLUTSORGAN OCH KOMMUNDIREKTÖREN 
 
 
Delegationsärenden för rubricerat 
 

Nr
 

Ärende  Dnr

1.  Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2010-10-19 
 

 

2.  Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott 2010-10-20 
 

 

3.  Protokoll från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2010-10-20 
 

 

4.  Protokoll från kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 
 2010-10-18 
 

 

5.  Delegationsbeslut: Begäran om samrådsbeslut 
detaljplaneprogram för kv Västra Falun och del av kv Teatern 
 

KS 863/08 

6.  Delegationsbeslut: Ansökan från Kopparleden AB om tillstånd att 
använda övervakningskamera 
 

KS 606/10 
 

7.  Delegationsbeslut förordnande av Kenneth Johansson som 
borgerlig vigselförrättare 
 

KS 10/10 

8.  Delegationsbeslut: Begäran om utlämnande av anbudshandlingar 
 

KS 599/10 

9.  Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning 
enligt kommunallagen Principer att tillämpa vid utformning av 
VA-taxa Mål nr 4690-10 
Delegationsbeslut från kommunstyrelsen enligt 6 kap 36 § 
kommunallagen (1991:900 Principer att tillämpa vid utformning 
av VA-taxa Mål nr 4690-10 
 

KS 376/08 

10.  Protokoll från Tillväxtrådet 2010-10-25 
 

 

11.  Inhämtande av kommunens yttrande angående överklagning, 
detaljplan för östra delen av Dalregementet 
Yttrande till regeringen över överklagande i fråga om detaljplan 
för Östra delen av Dalregementet - Delegationsbeslut – 
Undertecknat 
Yttrande till regeringen över överklagande i fråga om detaljplan 
för Östra delen av Dalregementet – Undertecknat 
 

KS 529/08 

12.  Yttrande över handlingar i ärende angående tillämpning av 
skollagen; Kunskapsskolan Falun, mål nr. 28315-10 

KS 361/09 

 
 
Falun 2010-11-11 
 
 
 
Eva Dahlander 
Kanslichef 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 2T   2010-11-16  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 2 Redovisning av förslag till budget 2011 samt mål för god 
ekonomisk hushållning  

Diarienummer KS 1/10 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2010 att anta budget för Falu 
kommun 2011 med planeringsdirektiv och ekonomisk flerårsplan 2012-
2013. Den nya politiska majoriteten lämnar reviderat beslutsunderlag upp-
rättat till kommunstyrelsens sammanträde den 16 november 2010 och före-
slår kommunfullmäktige besluta: 
att revidera budget 2011 fastställd av kommunfullmäktige 10 juni 2010 (nr 1), 
att fastställa finansiella mål och riktlinjer för vad som är god ekonomisk 
hushållning enligt vad som framgår av avsnitt 3 i dokumentet Budget 2011, 
Ekonomisk flerårsplan 2012-2013 (nr 2), 
att fastställa driftbudget- och investeringsramar för 2011 för kommunstyrel-
sen och nämnderna, i enlighet med vad som anges i budgetdokumentet och 
att-satser i budgetdokumentet (nr 3), 
att godkänna flerårsplan för driftbudget- och investeringsramar för 2012-
2013 för kommunstyrelsen och nämnderna i enlighet med vad som anges i 
budgetdokumentet och att-satser i budgetdokumentet (nr 4), 
att för kommunen i helhet godkänna 133 000 tkr i årlig investeringsram 
inom planperioden 2011-2013 (nr 5), 
att uppdra åt kommunstyrelsen att under första kvartalet 2011 arbeta fram en 
detaljerad investeringsplan för år 2011 (nr 6), 
att fastställa i budgetdokumentet redovisad resultat-, kassaflödes- och ba-
lansbudget för år 2011 (nr 7) samt 
att uppdra åt kommunstyrelsen och nämnderna att upprätta verksamhetsplan 
och budget utifrån angivna prioriteringar och fastställd ram för år 2011 en-
ligt budgetdokumentet (nr 8). 

Beslutsunderlag 
Nya majoritetens förslag till justering av budget 2011.  

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förslag till justering av budget 2011, 
enligt ovan. 

Mikael Rosén: Investeringsram fastställs till 133 000 tkr per år under perio-
den 2011-2013 och kommunstyrelsen ges i uppdrag att under första kvarta-
let 2011 lägga förslag till preciserade ramar. Deltar i övrigt inte i beslutet. 

Förslaget innebär att att-sats nr 3, 5 och 6 korrigeras och att-sats nr 4 utgår i 
förslag till beslut ovan, nya lydelsen framgår av beslutsrutan nedan. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 2T   2010-11-16  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta 

att  revidera budget 2011 fastställd av kommunfullmäktige 10 juni 2010, 

att  fastställa finansiella mål och riktlinjer för vad som är god ekonomisk 
hushållning enligt vad som framgår av avsnitt 3 i dokumentet Budget 
2011, Ekonomisk flerårsplan 2012-2013, 

att  fastställa driftbudget för 2011-2013 för kommunstyrelsen och nämnder-
na i enlighet med vad som anges i budgetdokumentet och dess att-satser, 

att  för kommunen i helhet godkänna 133 000 tkr i årlig investeringsram 
inom planperioden 2011-2013 och uppdra åt kommunstyrelsen att under 
första kvartalet 2011 arbeta fram detaljerade investeringsramar för år 
2011, 

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

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

 

Protokollsanteckning 
Till protokollet antecknas att Falu alliansen, enligt nedan, inte deltar i beslu-
tet förutom i de ändringar som beslutats enligt Mikael Roséns yrkanden: 
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan 
Hammar (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP) och Ingrid Näs-
man (KD). 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 3   2010-11-16  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 3 Antagande av avfallstaxa för 2011 

Diarienummer KS 643/10 

Ärendet/Tidigare behandling 
Falu Energi & Vatten beslutade den 29 oktober 2010 att föreslå kommun-
fullmäktige en justering av taxa för Falu kommuns avfallshantering enligt 
förslag upprättat den 25 oktober, att träda i kraft den 1 januari 2011 och att 
taxa för 2010 därmed upphör att gälla från samma tidpunkt. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag till beslut är enligt 
beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från Falu Energi & Vatten 2010-10-29, § 80/förslag till ny taxa 
2010-10-25/ändrad 2010-11-10. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-11-10. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  justera taxan för Falu kommuns avfallshantering enligt förslag upprättat 
2010-10-25 och ändrat 2010-11-10, att träda i kraft 2011-01-01 samt 

att  taxan för Falu kommuns avfallshantering för 2010 upphör att gälla vid 
samma tidpunkt. 

 

 

 

 



 8 (24) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 4   2010-11-16  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 4 Antagande av VA taxa för 2011  

Diarienummer KS 644/10 

Ärendet/Tidigare behandling 
Falu Energi & Vatten beslutade den 29 oktober 2010 att föreslå kommun-
fullmäktige anta taxa för Falu kommuns allmänna vatten- och avloppsan-
läggning enligt förslag, att träda i kraft den 1 januari 2011 och att taxa för 
2010 därmed upphör att gälla från samma tidpunkt. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag till beslut är enligt 
beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från Falu Energi & Vatten 2010-10-29, § 81/förslag till ny taxa.  

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-11-10. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  justera taxan för Falu kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-
ning enligt förslag daterat 2010-10-29, med föreslagna ändringar i 
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-11-10, att träda i 
kraft 2011-01-01 samt 

att  taxan för Falu kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning för 
2010 upphör att gälla vid samma tidpunkt. 

Reservation 
Sten H Larsson (FAP) reserverar sig mot beslutet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 5

arvode
  2010-11-16  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 5 Förslag om vissa justeringar avseende 
arvodesnivåer under mandatperioden 2011-2014 

Diarienummer KS 389/10 

Ärendet 
På uppdrag av majoriteten har kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 
upprättat skrivelse med förslag till vissa justeringar avseende arvoden och 
arvodesnivåer under mandatperioden 2011-2014. Förslagen berör endast 
majoritetspartierna och består av omdisponeringar inom totalsumman för 
majoritetens olika poster i nämnder/styrelse (se beslutsrutan nedan). Försla-
gen är därtill tidsbegränsade och återgår vid mandatperiodens slut till tidiga-
re nivåer dvs. till de nivåer parlamentariska gruppen framarbetat. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2010 bl.a. att godkänna ”be-
stämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Falu Kom-
mun” (politisk organisation och ersättning). 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-11-02. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  bekräfta höjningen av arvodena till 1:e vice och 2:e vice ordförandena 
enligt parlamentariska gruppens förslag daterat 2010-04-25 (bilaga 2 till 
parlamentariska gruppens slutrapport 2010-05-20), 

att  sänka arvodet med 5 % av det belopp som utgår som månadsersättning 
enligt av fullmäktige tidigare fattat beslut för ordföranden och 1:e vice 
ordföranden i kommunfullmäktige,  

att sänka arvodet med 5 % av det belopp som utgår som månadsersättning 
enligt av fullmäktige tidigare fattat beslut för ordföranden och 1:e vice 
ordföranden i kommunstyrelsen,  

att sänka arvodet med 5 % av det belopp som utgår som månadsersättning 
enligt av fullmäktige tidigare fattat beslut för ordföranden i kommunsty-
relsens fastighetsutskott samt 1:e vice ordföranden i kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott, 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 5

arvode
  2010-11-16  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att sänka arvodet med 5 % av det belopp som utgår som månadsersättning 
enligt av fullmäktige tidigare fattat beslut för ledamöter från partierna 
Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänster-
partiet i samtliga utskott under kommunstyrelsen, 

att sänka arvodet med 5 % av det belopp som utgår som månadsersättning 
enligt av fullmäktige tidigare fattat beslut för kommunrevisionens vice 
ordförande, 

att sänka arvodet med 5 % av det belopp som utgår som månadsersättning 
enligt av fullmäktige tidigare fattat beslut för valnämndens ordförande 
och 1:e vice ordförande, 

att  sänka arvodet med 5 % av det belopp som utgår som månadsersättning 
enligt av fullmäktige tidigare fattat beslut för kultur- och ungdoms-
nämndens ordförande och 1:e vice ordförande, 

att sänka arvodet med 5 % av det belopp som utgår som månadsersättning 
enligt av fullmäktige tidigare fattat beslut för miljönämndens ordförande 
och 1:e vice ordförande, 

att sänka arvodet med 5 % av det belopp som utgår som månadsersättning 
enligt av fullmäktige tidigare fattat beslut för skolnämndens ordförande 
och 1:e vice ordförande, 

att sänka arvodet med 5 % av det belopp som utgår som månadsersättning 
enligt av fullmäktige tidigare fattat beslut för byggnadsnämndens ordfö-
rande och 1:e vice ordförande, 

att sänka arvodet med 5 % av det belopp som utgår som månadsersättning 
enligt av fullmäktige tidigare fattat beslut för socialnämndens ordföran-
de och 1:e vice ordförande, 

att sänka arvodet med 5 % av det belopp som utgår som månadsersättning 
enligt av fullmäktige tidigare fattat beslut för omvårdnadsnämndens 
ordförande och 1:e vice ordförande, 

att sänka arvodet med 5 % av det belopp som utgår som månadsersättning 
enligt av fullmäktige tidigare fattat beslut för trafik- och fritidsnämn-
dens ordförande och 1:e vice ordförande, 

att tilläggsarvode om 11,35 % av grundbeloppet månatligen skall utgå till 
1:e vice ordföranden i kommunstyrelsens utvecklingsutskott, 

att tilläggsarvode om 18,58 % av grundbeloppet månatligen skall utgå till 
1:e vice ordföranden i kultur- och ungdomsnämnden, 

att sänka arvodet som utgår som månadsersättning till skolnämndens ordfö-
rande med 5.000 kr i månaden efter att avdrag gjorts i enlighet med att-
sats ovan, 

att höja arvodet som utgår som månadsersättning till skolnämndens 1:e 
vice ordförande med 5.000 kr i månaden efter att avdrag gjorts i enlig-
het med att-sats ovan samt 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 5

arvode
  2010-11-16  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att detta beslut träder i kraft 2011-01-01 och upphör 2015-01-01 utom de 
delar som avser kommunfullmäktiges presidium, kommunrevisionen 
samt kommunstyrelsen och dess utskott vilka upphör att gälla 2014-11-
06.    

 

Protokollsanteckning 
Till protokollet antecknas att Falu alliansen, enligt nedan, inte deltar i beslu-
tet: Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan 
Hammar (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP) och Ingrid Näs-
man (KD). 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 6Va   2010-11-16  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 6 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrel-
sens utskott samt ordförande, förste och andre vice 
ordförande i utvecklingsutskottet, allmänna utskot-
tet, förhandlingsdelegationen och fastighetsutskot-
tet  

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet 
Kommunstyrelsen ska förrätta rubricerat val och i kommunstyrelsens reg-
lemente, antaget av kommunfullmäktige 2009-11-26, stadgas att antalet 
ledamöter i kommunstyrelsens utvecklingsutskott (KSU) och allmänna ut-
skott (KSA) ska vara sju (7) stycken. Samtliga ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsen är ersättare i utvecklingsutskottet och allmänna utskottet. 

Förhandlingsdelegationen (FD) består av tre ledamöter och utgörs av all-
männa utskottets ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. 

Fastighetsutskottet (KSF) består av fem (5) ledamöter. Fem (5) ersättare ska 
särskilt utses. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
förslag 

att  som ledamöter i kommunstyrelsens utvecklingsutskott (KSU) utse Jon-
ny Gahnshag (S), Britt Källström (S), Krister Andersson (V), Linnea 
Risinger (MP), Mikael Rosén (M), Håkan Hammar (M) och Mats Dahl-
ström (C), 

att  i utvecklingsutskottet utse Jonny Gahnshag (S) som ordförande, Krister 
Andersson (V) som 1:e vice ordförande och Mikael Rosén (M) som 2:e 
vice ordförande, 

att  som ledamöter i kommunstyrelsens allmänna utskott (KSA) utse Susan-
ne Norberg (S), Arne Mellqvist (S), Margareta Källgren (S), Kicki Stoor 
(V), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M) och Sten H Larsson 
(FAP), 

att  i allmänna utskottet utse Susanne Norberg (S) som ordförande, Arne 
Mellqvist (S) som 1:e vice ordförande och Christina Haggren (M) som 
2:e vice ordförande, 

att  som förhandlingsdelegation utse Susanne Norberg (S) ordförande, Arne 
Mellqvist (S) 1:e vice ordförande och Christina Haggren (M) 2:e vice 
ordförande, 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 6Va   2010-11-16  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  som ledamöter i fastighetsutskottet (KSF) utse Krister Johansson (S), 
Lena Johnsson (S), Richard Holmqvist (MP), Christina Haggren (M), 
Mats Dahlström (C) och som ersättare utse Margareta Källgren (S), Ro-
ger Jansson (S), Krister Andersson (V), Sten H Larsson (FAP), 
Ingrid Näsman (KD), 

att  i fastighetsutskottet utse Krister Johansson (S) som ordförande, Richard 
Holmqvist (MP) som 1:e vice ordförande och Mats Dahlström (C) som 
2:e vice ordförande samt 

att  paragrafen omedelbart justeras. 

Expeditioner 
Valda och kommunstyrelseförvaltningens samtliga kontor 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet/förtroendemannaregistret) 



 14 (24) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 7   2010-11-16  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 7 Kommunstyrelsens firmateckning 

Diarienummer KS  

Ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente § 33 ska kommunstyrelsen vid början 
av varje mandatperiod fatta beslut om firmateckning. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-11-09. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
förslag 

att  upphäva tidigare beslut om firmateckning fattat 2006-11-13, § 12, 

att notera till protokollet att bestämmelser om underskrift och kontrasigna-
tion av utgående skrivelser m.m. återfinns i kommunstyrelsens regle-
mente § 33. 

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

att i de fall såväl ordföranden, som förste och andre vice ordförande är för-
hindrade, utse endera av ledamöterna Krister Andersson (V), Arne 
Mellqvist (S), Krister Johansson (S), Christina Haggren (M) eller Mats 
Dahlström (C) att underteckna från kommunstyrelsen och kommunsty-
relsens utskott utgående skrivelser m fl handlingar enligt 33 § i kom-
munstyrelsens reglemente,   

att handlingar i övrigt undertecknas och kontrasigneras enligt följande: 

1. Borgensförbindelser 
Undertecknas enligt reglementet 33 § tredje stycket. 

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

2. Åtagande enligt det statliga stödet till bostadsbyggande enligt gällan-
de finansieringsförfattningar 

Undertecknas av avdelningschefen vid stadsbyggnadskontorets byggavdel-
ning. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 7   2010-11-16  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

3. Köpehandlingar avseende förvärv och försäljning av fast egendom 
undertecknas enligt reglementet 33 § tredje stycket 
Kontrasigneras av avdelningschefen vid stadsbyggnadskontorets markav-
delning eller, vid förfall för denne, av stadsbyggnadschefen. Avdelningsche-
fen vid stadsbyggnadskontorets markavdelning undertecknar vissa köpe-
handlingar, servitutsavtal och andra nyttjanderättsavtal enligt kommunsty-
relsens delegationsordning. Kontrasignation skall då ske av berörd mark- 
eller exploateringsingenjör. 

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

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

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

Ekonomichef                       Kjell Nyström (fr.o.m. 2010-11-22) 

Finanssekreterare Bengt Thored 

Kommundirektör Torkel Birgersson 

Stadsbyggnadschef Margaretha Åslund 

Avdelningschef vid  
stadsbyggnadskontorets 
byggavdelning Susanne Svärdström   

Avdelningschef vid  
stadsbyggnadskontorets 
markavdelning Karin Eliasson 

Markingenjör Lars Gustafsson 

Markingenjör Bo Lundgren 

Exploateringsingenjör Jennie Åkerström samt 

att omedelbart justera beslutet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 7   2010-11-16  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Utsedda enligt beslutet ovan 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret och stadsbyggnadskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 8   2010-11-16  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 8 Svar på erbjudande om deltagande i projekt Bergs-
kraft Bergslagen 11 13 

Diarienummer KS 76/10 

Ärendet/Tidigare behandling 
Falu Kommun har fått förfrågan om att delta i projektet Bergskraft Bergsla-
gen 11 13. 

Kommunstyrelseförvaltningens (näringslivskontoret) föreslår att Falu kom-
mun ska tacka nej till erbjudandet om att delta i projektet Bergskraft Berg-
slagen 11 13. 

Utvecklingsutskottet beslutade den 19 oktober 2010 att remittera ärendet till 
miljönämnden för komplettering av beredningsunderlaget då det under 
sammanträdet framförts att svarstiden för projektet var framflyttad till janu-
ari 2011. Då det senare visade sig vara ett missförstånd måste beslut i ären-
det tas av kommunstyrelsen vid detta sammanträde.  

Miljöchefen och miljönämndens ordförande framför i särskild skrivelse att 
Falu kommun ur miljönämndens synpunkt inte bör delta i projektet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (näringslivskontoret) tjänsteskrivelse  
2010-09-30. 

Ansökan Ljusnabergs kommun om medfinansiering av Bergskraft 11 13. 

Extern utvärdering av Bergskraft Bergslagen 2010-09-07. 

Projektbeskrivning Bergskraft 11 13 diarieförd 2010-09-06. 

Miljöchefen och miljönämndens skrivelse 2010-11-16. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag att tacka nej 
till erbjudandet om att delta i projektet.  

Mikael Rosén: Falu kommun ska tacka ja till erbjudandet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena enligt nedan vilket kommun-
styrelsen godkänner och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt sitt eget 
förslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: 

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

Omröstningsresultat: 8 ja-röster, 7 nej-röster. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 8   2010-11-16  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Ja: Jonny Gahnshag (S), Susanne Norberg (S), Krister Johansson (S), Britt 
Källström (S), Arne Mellqvist (S), Richard Holmqvist (MP), Linnea Risin-
ger (MP), Kicki Stoor (V). 

Nej: Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan 
Hammar (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP) och Ingrid Näs-
man (KD). 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  Falu kommun ska tacka nej till erbjudandet om medlemskap i projektet 
Bergskraft Bergslagen 11 13 samt 

att  omedelbart justera beslutet. 

 

Reservation 
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan 
Hammar (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP) och Ingrid Näs-
man (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag, 

Expeditioner 
Ljusnarsbergs kommun 

Miljönämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 8   2010-11-16  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 9 Svar på revisionsrapport Granskning av Lugnet -  
ledning och styrning 

Diarienummer KS 474/10 

Ärendet 
KPMG har fått i uppdrag av Falu Kommuns revisorer att genomföra en 
översiktlig granskning av ledning och styrningsfunktioner inom Lugnetan-
läggningarna.  

Revisionsrapporten pekar på brister och otydligheter i vilken styrning och 
ledning som tillämpas på Lugnetanläggningarna och visar på behovet av att 
en strukturerad plan finns för investeringar och underhåll på Lugnet. 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag är enligt beslutsrutan nedan. 
 

Tidigare behandling 
Ärendet behandlades den 25 augusti 2010 av trafik- och fritidsnämnden, 
som ställde sig bakom trafik- och fritidsförvaltningens svarsskrivelse på 
revisionsrapporten. 

Utvecklingsutskottet beslutade att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen, 
den 16 november då kommunrevisionen deltar, utan eget yttrande. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport Granskning av Lugnet – ledning och styrning 2010-06-29. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2010-08-25, § 84/tjänsteskrivelse 
2010-08-17. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-09-27. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-10-19, § 136. 

 Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
förslag 

att  tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att skyndsamt ta fram en förnyad 
strategisk plan för Lugnets utveckling, 

att  utse Jonny Gahnshag (S), Krister Andersson (V), Mikael Rosén (M), 
Jonas Lennerthson (S), Sofie Valtersson (S) och Anders Runström 
(FAP) som representanter i en arbetsgrupp i enlighet kommunstyrelse-
förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september 2010,  

att  återrapportera ärendet till kommunstyrelsens utvecklingsutskott i janua-
ri 2011 samt 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 8   2010-11-16  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, den 27 september 2010, 
överlämnas som svar på revisionsrapporten. 

Expeditioner 
Kommunrevisionen inkl tjänsteskrivelse 2010-09-27  
Kommunstyrelseförvaltningen 

Utsedda representanter i arbetsgruppen för Lugnets utveckling 

Kommunstyrelseförvaltningen (förtroendemannaregistret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 10   2010-11-16  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 10 Information om Räddningstjänsten DalaMitts bud-
get för 2011 

Diarienummer KS 3/10 

Ärendet 
Räddningstjänstförbundet DalaMitt, förbundets budget och verksamhet för 
år 2010. 

Förbundschef Leif Andersson och ekonomichef Per Leijström informerar. 

Beslutsunderlag 
Budget 2011 för Räddningstjänstförbundet DalaMitt. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
förslag 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 11   2010-11-16  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 11 Äskande om medel till Kommundelsutveckling 

Diarienummer KS 420/10 

Ärendet 
Jönköping jobbar efter en modell som skapar möjlighet för både staden och 
omkringliggande samhällen samt bygder att utvecklas parallellt. Metoden är 
intressant att utveckla även i Falun och landsbygdsgruppen är den aktör som 
åtagit sig uppgiften att driva frågan vidare och en arbetsgrupp har inrättats 
där representanter för näringslivskontoret, stadsbyggnadskontoret samt tra-
fik- och fritidsförvaltningen ingår. Modellen har här fått namnet Kommun-
delsutveckling. 

Landsbygdsgruppen äskar därför för ärendet Kommundelsutveckling 500 
000 kr ur kommunstyrelsens budget för beslutsorgan för budgetåret 2011. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2010  att modellen Kommundelsut-
veckling ska införas på försök redan hösten 2010 och avsatte 50 000 för 
dess igångsättande. 

Beslutsunderlag 
Landsbygdsgruppens skrivelse 2010-10-27. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
förslag 

att  anslå 500 000 kr till modellen Kommundelsutveckling ur kommunsty-
relsens budget för beslutsorgan för budgetåret 2011, under förutsättning 
att budgetförslag för 2011 antas av kommunfullmäktige den 25 novem-
ber 2010. 

 

Expeditioner 
Landsbygdsgruppen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 12In   2010-11-16  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 12 Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet, Miljö-
rådet, Beredningen för Falun Borlänge regionen, Fa-
lun Borlänge regionen AB, Region Dalarna och 
Samverkansberedningen mellan Falu kommun och 
Landstinget Dalarna  

Diarienummer KS 82/10, KS 73/10, KS 74/10, KS 17/10, KS 11/09, 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 2010-09-20. 

Minnesanteckningar från Folkhälsorådet 2010-09-21. 

Protokoll från Tillväxtrådet 2010-10-25. 

Sammanfattning från direktionen för Region Dalarna 2010-10-27.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
förslag 

att  ta ovanstående informationer till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 13   2010-11-16  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 13 Barnchecklistan 

Diarienummer KS 28/10 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2002, 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 Jonny Gahnshags 
förslag 

att  ta diskussionen till protokollet.   

 


	 

