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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen    2010-03-02  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets Sessionssal, Falun, kl 13.15 –17.15 Plats och tid 

Mikael Rosén (M), ordf  Jonny Gahnshag (S) Beslutande 
Mats Dahlström (C)  Margareta Källgren (S) 
Bo Jönsson (M) Susanne Norberg (S) 
Christina Haggren (M)  Monica Jonsson (S) 
Agneta Ängsås (C) Anna-Lena Stenberg Carlsson (S)  
Sten H Larsson (FAP) Inger Olenius (MP) 
Kerstin Söderbaum Fletcher (FP)  Sören Johansson (V) 
Håkan Nohrén (KD) 
 

 

Lilian Erikssson (M)  Ej tjänstgörande 
ersättare Börje Svensson (FP)  

Maria Gehlin (FAP) 
 

Kommundirektören, ekonomichefen  
Säkerhetssamordnare Jan-Åke Holmdahl, § 36 och 40 
Förvaltningschef Helen Lott § 30 och 41, planeringsingenjör Hans-Gunnar 
Pettersson § 41 och jurist Tobias Carlgren § 41 

Övriga deltagare 

Nämndadm Kerstin Bryskhe Persson  

  
Sören Johansson Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2010-03-10 Justeringens tid och plats 

26 - 46 Justerade paragrafer 

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

Sekreterare 

  
………………………………………………………….….. 
Mikael Rosén 

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Sören Johansson 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  2010-03-02  
Datum när anslaget sätts upp 2010-03-10   
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen    2010-03-02  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Innehållsförteckning 

§ 26  Anmälningsärenden.......................................................................4 

§ 27 Delegationsärenden .......................................................................5 

§ 28 Utökning av verksamhetsområde för va för Östra delen 
av Dalregementet...........................................................................6 

§ 29 Ansökan om utökad borgen för Hallen i Enviken .........................7 

§ 30 Anläggningar på Lugnet inför VM................................................8 

§ 31 Förslag till nedläggning av servicenämnden och ändrat 
huvudmannaskap för kommunservice.........................................12 

§ 32 Vägledningsdiskussion om förvärv av dotterbolag till 
Falu Elnät AB ..............................................................................13 

§ 33 Samverkansavtal med Stiftelsen Teknikdalen inklusive 
medfinansiering av Företagsinkubatorn samt 
medfinansiering av EU-projekt InnoWent2 ................................14 

§ 34 Godkännande av tomtpriser och försäljning av 
småhustomter inom Falu tätort. ...................................................16 

§ 35 Godkännande av avtal mellan Falu kommun och 
Centrala Stadsrum .......................................................................18 

§ 36 Godkännande av avtal mellan Falu kommun och Falu 
Civilförsvarsförening...................................................................20 

§ 37 Beslut om ekonomiska villkor och strategi för  
Kulturarvets fortsatta verksamhet................................................21 

§ 38 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbetet (SAM) 
inom kommunstyrelseförvaltningen............................................23 

§ 39 Uppföljning av försäkringsskador 2009 ......................................24 

§ 40 Yttrande till Miljööveromstolen angående säker-
hetshöjande åtgärder vid Balungen .............................................25 

§ 41 Information om Krondiksdammen ..............................................27 

§ 42 Bildande av samverkansgrupp för uppföljning av avtal 
om investeringar i Dalabanan......................................................28 

§ 43 Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet, 
Miljörådet, Beredningen och Falun Borlänge regionen 
AB, Region Dalarna och Samverkansberedningen 
mellan Falu kommun och Landstinget Dalarna...........................29 

§ 44 Information om Vidåsbostäder i Sågmyra...................................30 

§ 45 Information om Västra skolan .....................................................31 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 26 

T
  2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 46 Barnchecklistan ...........................................................................33 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 26 

T
  2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 26  Anmälningsärenden 

Ärendet 
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning    
daterad 2010-02-19. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns för-
slag 

att  ta ovanstående anmälningsärenden till protokollet. 

 



FALU KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
Anmälningsärenden 
 

Nr
 

Ärende  Dnr

1. Protokoll från Falu Elnät AB 2009-12-11 nr 7 KS 19/09 
 

2. Protokoll från KopparStadens styrelsesammanträde 2009-11-25 KS 18/09 
 

3. Skrivelse från Hedemora kommun om reglering av LSS-kostnader 
gentemot Hedemora kommun för år 2004 och framåt  
 

KS 218/03 
 

4. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och landsting 
om stöd till implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och 
beroendevården 
 

ÖP 

 
 
 
Falun 2010-02-19 
 
 
Mikael Rosén 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 27   2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 27 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 
2010-02-19. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut i 
personalärende daterat 2010-02-01. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut i 
upphandlingsärende daterat 2010-01-29. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbe-
slut angående förtur i tomtkön daterat 2010-01-22. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbe-
slut avseende bostadsanpassningsbidrag 2009-01-01—12-31, daterat 2010-
01-18. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut 
avseende förhandlingar och överläggningar daterat 2010-02-16 (2 st.). 

Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut 
avseende personalärenden daterat 2010-02-16. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut 
avseende pensioner daterat 2010-02-16. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns för-
slag 

att  ta föreliggande delegationsbeslut till protokollet. 

 



FALU KOMMUN 
BESLUTSORGAN OCH KOMMUNDIREKTÖREN 
 
 
Delegationsärenden för rubricerat 
 

Nr
 

Ärende  Dnr

1.  Protokoll från Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2010-01-19 
 

 

2.  Protokoll från Kommunstyrelsens allmänna utskott 2010-01-20 
 

 

3.  Protokoll från Kommunstyrelsens fastighetsutskott 2010-01-20 
 

 

4.  Protokoll från Tillväxtrådet 2009-12-07 
 

 

5.  Delegationsbeslut medfinansiering Världsarvet Falu Gruva 2010 
för visningsverksamhet i anslutning till Creutz Lave 
 

KS 128/10 

6.  Delegationsbeslut angående köp av interna tjänster av 
Informationsavdelningen gällande Tillväxtprogrammet och Falun 
Framåt 
 

KS 96/09 

 
 
Falun 2010-02-19 
 
 
 
Lena Öhman 
t f Kanslichef 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

28TT
  2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 28 Utökning av verksamhetsområde för va för Östra delen 
av Dalregementet 

Diarienummer KS 108/10 

Ärendet 
Del av det planerade nya handelsområdet öster om Dalregementet är beläget 
utanför verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen. Inför ut-
byggnaden av va-nätet till det nya handelsområdet ska kommunfullmäktige 
fatta beslut om utvidgning av verksamhetsområdet.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontor) föreslår att verksam-
hetsområdet för den allmänna va-anläggningen, avseende vatten, spillvatten 
samt dag- och dränvatten utökas, att omfatta det planerade handelsområdet 
öster om Dalregementet. 

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

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2007-11-08, § 181. 

Skrivelse från Falu Energi & Vatten AB, 2010-02-01. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) tjänsteskrivelse 
2010-02-02. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-02-16, § 22. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  utöka verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen, avseende 
vatten, spillvatten samt dag- och dränvatten, att omfatta det planerade 
handelsområdet öster om Dalregementet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

29TT
  2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 29 Ansökan om utökad borgen för Hallen i Enviken 

Diarienummer KS 943/05 

Ärendet 
Hallen i Enviken AB, helägt av Envikens IF, ansöker i skrivelse till kom-
munstyrelsen den 16 november 2009, om utökad borgen för finansieringen 
av allaktivitetshallen i Enviken från 24,0 mnkr till 26,8 mnkr. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår att kommunens 
borgensåtagande utökas för Hallen i Enviken AB:s lån avseende allaktivi-
tetshallen i Enviken till högst 26,8 mnkr.  

Tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2008, att bevilja borgen för en 
allaktivitetshall i Enviken för ett lån på 24,0 mnkr.  

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2008-06-12, § 90. 

Ansökan från Hallen i Enviken AB, 2009-11-16. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse  
2010-02-03. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-02-16, § 23. 

Yrkanden 

Ordförande Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  utöka kommunens borgensåtagande för Hallen i Enviken AB:s lån avse-
ende allaktivitetshallen i Enviken till högst 26,8 mnkr.  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

30TT
  2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 30 Anläggningar på Lugnet inför VM 

Diarienummer KS 127/10 

Ärendet 

Falu kommun, Region Dalarna och Falun-Borlänge regionen har tillsam-
mans med Svenska Skidförbundet för avsikt att stå som arrangör för VM 
2015. Beslut om detta fattas av Internationella Skidförbundet, FIS, i början 
av juni 2010. 

Inför ett sådant beslut är backhoppning och nordisk kombination en nyckel-
fråga. Falun måste ur flera olika aspekter visa på sin förmåga att hålla an-
läggningar, arrangera och skapa intresse för backhoppning.   

Backhoppning har traditionellt sammankopplats med längdskidåkning i vad 
som benämns som nordisk skidåkning i de internationella och nationella 
förbunden. Svenska Skidförbundet har nu i sin nya organisation utvecklat 
tankarna och låter backhoppningen närma sig Freerideidrotterna (Freestyle, 
Snowboard, Ski-Cross) med tanken att det är i grunden samma filosofi som 
ligger bakom idrottsutövarnas intresse för respektive idrott, fart, hop-
pa/flyga, akrobatik. 

På Lugnet finns en möjlighet att omsätta denna organisatoriska tanke från 
Svenska Skidförbundet till en unik anläggning där arenor för dessa idrotter 
sammanfogas till en anläggning med en tydlig målgrupp: barn och ungdo-
mar. Genom att utveckla området runt gamla slalombacken till en komplett 
freeridearena, där backhoppning räknas som en freerideidrott skapar vi en 
föregångsanläggning som kommer att få uppmärksamhet både nationellt och 
internationellt och som kommer att sätta Falun ännu tydligare på vinterkar-
tan. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår, i skrivelse den 9 februari 2010, 
kommunfullmäktige besluta: 
att ställa sig bakom Freeridekonceptet i denna skrivelse, 
att godkänna tidsplanen i denna skrivelse, 
att uppdra till trafik- och fritidsnämnden att finansiera kostnaderna genom 
omprioriteringar inom den egna investeringsbudgeten, samt  
att uppdra till kommunstyrelsen att arbeta in kapitalkostnaderna för projek-
tet i trafik- och fritidsnämndens budget med början 2011. 

Kommundirektör Torkel Birgersson och förvaltningschef Helen Lott före-
drar ärendet vid sammanträdet den 2 mars 2010 och föreslår kommunstyrel-
sen besluta: 
att ställa sig positiv till Freeridekonceptet, 
att föreslå att trafik- och fritidsnämnden finansierar investeringen genom 
omdisponering inom sin egen investeringsram 2010, 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

30TT
  2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att säker-
ställa kapitalkostnader för investeringen i trafik- och fritidsnämndens drift-
ram från 2011, samt 
att hemställa att trafik- och fritidsnämnden påbörjar genomförandet av Free-
ridekonceptet inom ramen 5 Mkr. 

Tidigare behandling 
Utvecklingsutskottets förslag är: 
att ställa sig positiv till Freeridekonceptet, 
att anslå 5 miljoner kronor samt 
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att återkomma med detaljerat 
förslag till kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars. 
Sten H Larsson (FAP) och Richard Holmquist (MP) reserverade sig mot 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-02-09 med bilagor.  

Särredovisning av Lugnet hoppbackar bedömning 2010-02-15. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-02-16, § 13. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén, Mats Dahlström och Håkan Nohrén: Bifall till 
kommunstyrelseförvaltningens förslag; 
att ställa sig positiv till Freeridekonceptet, 
att föreslå att trafik- och fritidsnämnden finansierar investeringen genom 
omdisponering inom sin egen investeringsram 2010, 
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att säker-
ställa kapitalkostnader för investeringen i trafik- och fritidsnämndens drift-
ram från 2011, samt 
att hemställa att trafik- och fritidsnämnden påbörjar genomförandet av Free-
ridekonceptet inom ramen 5 Mkr (att-satserna 1-4 ovan utgör yrkande nr 1). 

Inger Olenius, Sören Johansson och Sten H Larsson: Avslag på ordföran-
dens med fleras yrkande enligt ovan (yrkande nr 2). 

Kerstin Söderbaum Fletcher: Vid utvecklingsutskottets sammanträde den 17 
juni 2010 ska FIS beslut i VM-frågan behandlas och de beslut och konse-
kvenser som följer av detta (yrkande nr 3). 

Jonny Gahnshag med instämmande av Mikael Rosén: Att större investering-
ar, om Falun får skid-VM, ska hanteras i en separat verksamhet (exempelvis 
ett VM-bolag på samma sätt som i Åre 2007) och att detta skiljs från övrig 
kommunal verksamhet (yrkande nr 4). 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

30TT
  2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

Ordföranden ställer först proposition på sitt eget med fleras yrkande (nr 1) 
mot Inger Olenius med fleras avslagsyrkande (nr 2) och finner att kommun-
styrelsen beslutar i enlighet med sitt eget yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall 
till Mikael Roséns med fleras yrkande och nej-röst för Inger Olenius med 
fleras avslagsyrkande.  

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

Ja: Mikael Rosén (M), Mats Dahlström (C), Jonny Gahnshag (S), Bo Jöns-
son (M), Christina Haggren (M), Agneta Ängsås (C), Kerstin Söderbaum 
Fletcher (FP), Håkan Nohrén (KD), Margareta Källgren (S), Susanne Nor-
berg (S), Monica Jonsson (S) och Anna-Lena Stenberg Carlsson (S). 

Nej: Sten H Larsson (FAP), Inger Olenius (MP) och Sören Johansson (V). 

Därefter ställer ordföranden proposition på Kerstin Söderbaum Fletchers 
yrkande (nr3) och finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

Slutligen ställer ordföranden proposition på Jonny Gahnshags med fleras 
yrkande (nr 4) och finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar således 

att  ställa sig positiv till Freeridekonceptet, 

att  föreslå att trafik- och fritidsnämnden finansierar investeringen genom 
omdisponering inom sin egen investeringsram 2010, 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) att säker-
ställa kapitalkostnader för investeringen i trafik- och fritidsnämndens 
driftram från 2011,  

att  hemställa att trafik- och fritidsnämnden påbörjar genomförandet av 
Free-ridekonceptet inom ramen 5 Mkr, 

att  vid utvecklingsutskottets sammanträde den 17 juni 2010 behandla FIS 
beslut i VM-frågan och de beslut och konsekvenser som följer av detta 
samt 

att  större investeringar, om Falun får skid-VM, ska hanteras i en separat 
verksamhet (exempelvis ett VM-bolag på samma sätt som i Åre 2007) 
och att detta skiljs från övrig kommunal verksamhet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

30TT
  2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Reservationer 
Sten H Larsson (FAP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut och 
lämnar skriftlig reservation (bilaga § 30). 

Inger Olenius (MP) och Sören Johansson (V) reserverar sig mot kommun-
styrelsens beslut och lämnar följande reservation: 
Vi reserverar oss mot beslutet att satsa 5 MKR i ett projekt som kallas ung-
domssatsning men som i själva verket är ett sätt att framställa Falun i bättre 
dager inför VM-ansökan. 
Vi reserverar oss också mot att kostnaden ska tas ifrån trafik- och fritids 
budget utan att definiera vad som i stället ska tas bort. Behoven av upprust-
ning av olika anläggningar på Lugnet, t.ex. badet, ishockeyhallen är stort 
och berör många människor. Backhoppning berör väldigt få personer och 
kan inte prioriteras för de breda sporterna. 

Expeditioner 
Trafik- och Fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 31Fö  2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 31 Förslag till nedläggning av servicenämnden och ändrat 
huvudmannaskap för kommunservice  

Diarienummer KS 477/09 

Ärendet/ Tidigare behandling 
Allmänna utskottet beslutade 2009-08-19 att godkänna projektdirektiv för 
”Översyn av servicenämndens samlade verksamhet” daterad 2009-08-11. 

Allmänna utskottet beslutade 2010-01-20 att ställa sig bakom förslaget att 
servicenämnden ska upphöra som nämnd från den 1 juli 2010 och att verk-
samheten förs över/inrättas som ett särskilt kontor under kommunstyrelse-
förvaltningen samt att överlämna förslaget till servicenämnden för yttrande 
vilket ska avges senast 2010-03-01. 

Servicenämnden beslutade 2010-02-09 att ställa sig bakom förslaget att ser-
vicenämnden ska upphöra som nämnd från den 1 juli 2010 och att verksam-
heten förs över/inrättas som ett särskilt kontor under kommunstyrelseför-
valtningen och att bifoga kommunservice yttrande daterat 2010-02-01. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlig-
het med allmänna utskottets förslag och servicenämndens tillstyrkan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från allmänna utskottet 2010-01-20, § 7. 

Protokoll från servicenämnden 2010-02-09, § 7/kommunservice tjänsteskri-
velse 2010-02-01. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-02-24.  

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén och Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens 
förslag med tillägg i första att-satsen att ledamöter och ersättare entledigas 
från detta datum (2010-07-01). 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  servicenämnden upphör som egen nämnd från 2010-07-01 och att leda-
möter och ersättare entledigas från detta datum samt  

att  samtliga uppdrag som i reglementet lagts på servicenämnden från 
2010-07-01 överförs /inrättas under kommunstyrelsen (kommunstyrel-
sens allmänna utskott) som ett särskilt kontor under kommunstyrelse-
förvaltningen. 

 



 13 (33) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 32   2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 32 Vägledningsdiskussion om förvärv av dotterbolag till 
Falu Elnät AB 

Diarienummer KS 188/10 

Ärendet/Tidigare behandling 
Falu Elnäts styrelse beslutade den 12 februari 2010 att ta fram en värdering 
av Dala Elnät samt förbereda ett anbud som slutligt ska godkännas av sty-
relsen och att tillstyrka kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslu-
ta att godkänna att Falu Elnät AB genom anbudsförfarande kan förvärva 
Dala Elnät AB. 

Kommunstyrelsen håller en vägledningsdiskussion i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Falu Elnät AB 2010-02-18. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns för-
slag 

att  uttala att kommunstyrelsen ställer sig positivt till att Falu Elnät lämnar 
anbud på förvärv av dotterbolag för att sedan återkomma för slutligt be-
slut om förvärvet får genomföras samt 

att   i övrigt ta dagens vägledningsdiskussion till protokollet. 

 

Expeditioner 
Falu Elnät AB 



 14 (33) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

33TT
  2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 33 Samverkansavtal med Stiftelsen Teknikdalen inklusive 
medfinansiering av Företagsinkubatorn samt medfinan-
siering av EU-projekt InnoWent2 

Diarienummer KS 82/10 

Ärendet 
Stiftelsen Teknikdalen har sedan 2007 drivit ett EU-projekt, InnoWent. Pro-
jektet har huvudsakligen finansierats med medel från Borlänge kommun, 
Falu kommun, Region Dalarna och EU Mål 2. Falu kommun har bidragit 
med 1,25 Mkr per år via Tillväxtrådets (f d Utvecklingsgruppens) budget. 

Nuvarande EU-projekt tar slut hösten 2010 och Teknikdalen planerar nu att 
ansöka om ett nytt projekt, ”InnoWent2”. Samtidigt vill Teknikdalen teckna 
ett långsiktigt samverkansavtal med Falu kommun som avser Företagsinku-
batorn och som inte finansieras via EU-projektet. 

Falu kommun är numera fullvärdig medlem i Stiftelsen Teknikdalen efter att 
under några år varit adjungerad till stiftelsen.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta enligt be-
slutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-02-20. 

Projektbeskrivning Stiftelsen Teknikdalen InnoWent 2. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-02-16, § 24. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns för-
slag 

att  teckna samverkansavtal med Stiftelsen Teknikdalen vilket inkluderar en 
medfinansiering av Företagsinkubatorn med sammanlagt 2 000 000 kr 
under åren: 

2010 500 000 kr Kontot för särskilda framtidssatsningar 

2011 500 000 kr Kontot för särskilda framtidssatsningar 

2012 500 000 kr Kontot för särskilda framtidssatsningar 

2013 500 000 kr Kontot för särskilda framtidssatsningar samt 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

33TT
  2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att   medfinansiera projektet InnoWent2 med sammanlagt  
4 500 000 kr under åren: 

2010    250 000 kr Kontot för medfinansiering av EU-projekt 

2011 1 250 000 kr Ansvar K720 - Tillväxtrådet  

                         250 000 kr Kontot för medfinansiering av EU-projekt 

2012 1 250 000 kr Ansvar K720 - Tillväxtrådet  

                         250 000 kr Kontot för medfinansiering av EU-projekt 

2013 1 000 000 kr Ansvar K720 - Tillväxtrådet  

                         250 000 kr Kontot för medfinansiering av EU-projekt. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen för delgivning till berörda. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

34TT
  2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 34 Godkännande av tomtpriser och försäljning av småhus-
tomter inom Falu tätort. 

Diarienummer KS 743/09 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att kommu-
nen fastställer tomtpriser för 11 nya småhustomter i Södra Galgberget, Käll-
viken och Haraldsbo (Stjärnvägen), enligt beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) tjänsteskrivelse 
2010-02-01. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-02-16, § 25. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns för-
slag 

att  att  fastställa föreslagna priser  

Tomt  Areal Pris Anm. 

Nedre Gruvriset 33:228 1519 300 000 S Galgberget 

Nedre Gruvriset 33:229 1493 300 000 S Galgberget 

Nedre Gruvriset 33:230 1519 300 000 S Galgberget 

    

Hälsinggården 4:312  1000 250 000 Stjärnvägen 

Hälsinggården 4:313 1000 250 000 Stjärnvägen 

Hälsinggården 4:314 1000 250 000 Stjärnvägen 

Hälsinggården 4:315 1020 250 000 Stjärnvägen 

Hälsinggården 4:316 1040 250 000 Stjärnvägen 

    

Främby 3:546 1283 300 000 Källviken 

Främby 3:547 1099 300 000 Källviken 

Främby 3:548 1276 300 000 Källviken 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

34TT
  2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  priset inte innefattar kostnader för va-anslutning,  

att  delegera tomtförsäljningarna till markchefen på stadsbyggnadskontoret, 
samt 

att  höja tomtpriset med 10 000 kronor för övriga osålda tomter inom Falu 
tätort från och med 2010-04-01. 

 

Expeditioner 
Markchefen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

35TT
  2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 35 Godkännande av avtal mellan Falu kommun och 
Centrala Stadsrum 

Diarienummer KS 201/09 

Ärendet 
Falu kommuns avtal med Centrala Stadsrum har regelmässigt träffats för 
treårsperioder. Vid avtalets förlängning för 2009 beslutade kommunstyrel-
sen 2009-03-03 att endast träffa en ett-årsuppgörelse i avvaktan på budget-
processen för 2010-2012. 

Efter fastställande av budgeten för 2010 och flerårsplan för 2011-2012 har 
det upprättas ett avtalsförslag mellan kommunen och Centrala stadsrum för 
perioden 2010-2012. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner av-
talet daterat 2010-01-19. 

Tidigare behandling 
Avtalet för 2009 behandlades i kommunstyrelsen den 3 mars 2009. 

Utvecklingsutskottets förslag är att kommunstyrelsen godkänner avtalet 
daterat 2010-01-19. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-01-19. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-02-16, § 26. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 

Jonny Gahanshag: Ersättningsnivån ska vara 850 tkr/år. 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  godkänna avtalsförslaget mellan Falu kommun och Centrala stadsrum 
för perioden 2010-2012. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

35TT
  2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Centrala stadsrum 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

36TT
  2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 36 Godkännande av avtal mellan Falu kommun och Falu 
Civilförsvarsförening 

Diarienummer KS 111/10 

Ärendet 
Detta avtal ersätter tidigare ingånget avtal mellan parterna som tecknats den 
13 december 2004 och syftar till att formalisera kommunens uppdrag till 
Falu Civilförsvarsförening, FCF. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige i Falu kommun har den 11 december 2003, genom 
beslutet att anta Grundsyn och ledningsplan, daterad den 14 november 2003, 
gett Falu Civilförsvarsförening i uppdrag att vara en samlande portalorgani-
sation för kommunens frivilligorganisationer, samt att organisera och till-
handahålla resursgrupper vid samhällspåfrestningar inom kommunens geo-
grafiska gränser. 

Utvecklingsutskottets förslag är att kommunstyrelsen godkänner avtalet 
diariefört den 21 januari 2010. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-02-03. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-02-16, § 27. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns för-
slag 

att  godkänna avtalet mellan Falu kommun och Falu Civilförsvarsförening, 
diariefört den 21 januari 2010 samt  

att  rikta ett tack till alla frivilliga resursgrupper i Falu kommun för en hed-
rande insats. 

 
 

Expeditioner 
Falu Civilförsvarsförening 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

37TT
  2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 37 Beslut om ekonomiska villkor och strategi för  
Kulturarvets fortsatta verksamhet 

Diarienummer KS 885/09 

Ärendet 
Kulturarvet har inkommit med en ansökan verksamhetsbidrag för 2010 med 
330 000 kr för utveckling av Kulturarvet till socialt företag daterad den 22 
december 2009, vidare har en tilläggsansökan inkommit den 27 januari 2010  
om ett förskottsbidrag på tidigare sökta medel för 2010 eller alternativt ett 
lån på 75 000 kr. Anledningen är att man hamnat i en akut likviditetskris. 

Allmänna utskottet beslutade den 17 februari 2010 bl. a. att ställa sig bakom 
att den ekonomiska föreningen avvecklas och att  verksamheten, senast den 
1 april 2010, förs över till kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- 
och integrationskontoret). 

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
lämnar, inför kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars, underlag för be-
slut om ekonomiska villkor för verksamheten framåt och strategi för utveck-
ling och föreslår att ansvaret för verksamheten Kulturarvet successivt över-
förs till kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrations-
kontoret), dock senast 2010-04-01 samt att verksamheten hanteras med sikte 
på framtida utveckling och eventuell avknoppning som socialt företag. 

Tidigare behandling 
Nordiska Museet avslutade sitt ansvar för verksamheten Kulturarvet – Vård 
i Falun, 2008-10-15.  Under våren och sommaren 2008 utredde näringslivs- 
och personalkontoret samt kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- 
och integrationskontoret), möjligheterna för en fortsatt verksamhet i någon 
form. 
Kommunfullmäktige beslutade 2008-10-09 att Falu Kommun tillsammans 
med Stiftelsen Dalarnas Museum och Dalarnas Hembygdsförbund bildar 
Kulturarvet i Falun Ekonomisk Förening. Målet var att den ekonomiska 
föreningen skulle vara intäktsfinansierad. Ett socialt företag, jmf. koopera-
tiv, sågs som ett intressant alternativ och Falu kommun har ansökt och be-
viljats projektmedel av Partnerskapet för regionala och sociala fonden, ESF. 
Projektet, ”Kulturarvet - en väg till socialt företagande” pågår t o m 2012-
05-31. 

Allmänna utskottet beslutade 2010-02-17: 
att ställa sig bakom att den ekonomiska föreningen avvecklas, 
att 200 000 kr avsätts för att likvidera Kulturarvets i Falun ekonomiska fö-
renings verksamhet, 
att finansieringen tas ur anslaget för särskilda framtidssatsningar,  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

37TT
  2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att ansvaret för verksamheten ska successivt föras över till kommunstyrelse-
förvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) dock senast den 1 
april 2010 samt 
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att återkomma med underlag 
för beslut om ekonomiska villkor för verksamheten framåt och strategi för 
utveckling till kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2010.  

Beslutsunderlag 
Ansökan från Kulturarvet i Falun om verksamhetsbidrag för år 2010, daterat 
2009-12-22. 

Anhållan om lån/förskott på bidrag Ansökan från Kulturarvet i Falun om 
verksamhetsbidrag för år 2010, daterat 2010-01-27. 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-02-17, § 19. 

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2010-02-17. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns för-
slag 

att  ansvaret för verksamheten Kulturarvet successivt överförs till kommun-
styrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret), dock 
senast 2010-04-01 samt 

att verksamheten hanteras med sikte på framtida utveckling och eventuell 
avknoppning som socialt företag. 

 

Expeditioner 

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

38TT
  2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 38 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbetet (SAM) 
inom kommunstyrelseförvaltningen  

Diarienummer KS 54/09 

Ärendet/Tidigare behandling 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) föreslår att kommunsty-
relsen upphäver tidigare beslut från 2006, om hur den årliga uppföljningen 
av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ska ske inom kommunstyrelseför-
valtningen och att beslut fattas om ny rutin.  

I samband med att kommunstyrelsen 2006 fattade beslut om uppgiftsfördel-
ning av arbetsmiljöuppgifter inom kommunstyrelseförvaltningen beslutades 
också att den årliga uppföljningen av arbetet skulle ske till kommunstyrel-
sen. Detta kom att bli ett eget årligt återkommande ärende till kommunsty-
relsen, vilket i dagsläget ter sig otympligt och inte mest ändamålsenligt för 
att, enligt lagstiftningens intentioner, säkerställa att arbetsmiljöarbetet fun-
gerar i praktiken. Beslutet var år 2006 ett av flera tolkningsalternativ som 
framstod som lämpligt då för att fortlöpande revidera arbetsmiljöarbetet. I 
dagsläget har arbetsmiljöarbetet utvecklats och uppföljningen bör ske på ett 
annorlunda sätt. 

Allmänna utskottets förslag till beslut är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen 2006-01-31, § 14. 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2010-02-
02. 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-02-17, § 20. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns för-
slag 

att  upphäva kommunstyrelsens beslut från 2006-01-31, att uppföljningen 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunstyrelseförvalt-
ningen ska ske årligen till kommunstyrelsen samt 

att  uppdra till kommundirektören att årligen följa upp hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet bedrivs. 

Expeditioner 
Kommundirektören 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 

39TT
  2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 39 Uppföljning av försäkringsskador 2009  

Diarienummer KS 39/10 

Ärendet 
Redovisning av skadekostnader avseende egendomsskador som regleras 
inom ramen för den interna försäkringsrörelsen under 2009. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt besluts-
rutan nedan. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-03-03 att täcka kostnaderna för egen-
domsskadorna under 2008 ur överskottet från den interna försäkringsrörel-
sen. 

Allmänna utskottets förslag till beslut är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2009-03-03, § 43. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2010-01-
28. 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-02-17, § 21. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns för-
slag 

att  täcka skadekostnaden under 2009 om 1 209 509 kronor enligt specifika-
tion i kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 
2010-01-28 bilaga 3 samt 

att täckningen finansieras ur överskottet i den interna försäkringsrörelsen. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 40   2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 40 Yttrande till Miljööveromstolen angående säker-
hetshöjande åtgärder vid Balungen  

Diarienummer KS 276/07 

Ärendet 
Nacka tingsrätt, Miljödomstolen meddelade i dom 2007-04-24, mål 1390-07 
Fortum tillstånd till att utföra dammsäkerhetshöjande åtgärder gällande 
Tängerdammen. Domen innefattande även ett omedelbart verkställighetsbe-
slut även om domen inte vunnit laga kraft. 

Miljödomstolen har i domen ogillat Falu kommuns yrkanden om att sökan-
den skall förpliktigas att till miljödomstolen inge den fördjupade dammsä-
kerhetsutredningen, samt om ändrade vattenhushållningsbestämmelser. 

Eftersom miljödomstolens beslut innefattade ett verkställighetsbeslut, har 
den sökande på egen risk uppfört ny dammanläggning, oaktat om eventuell 
överprövning skulle leda till annat beslut. 

Miljööverdomstolen har efter klagan från Lamborns byförening, Gilbert 
Karlsson och Frica AB beslutat att överpröva miljödomstolens beslut. 

Säkerhetssamordnare Jan-Åke Holmdahl föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Begäran om yttrande från miljödomstolen med bilagor 2010-02-08. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-02-15. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns för-
slag 

att  yrka hos Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen, att Falu kommun ska anses 
vara sakägare, 

att  yrka hos Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen, att Miljööverdomstolen 
infodrar den fördjupade Dammsäkerhetsutredningen, 

att  yrka hos Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen, att Falu kommun tillställs 
hela eller delar av den fördjupade Dammsäkerhetsutredningen och att 
kommunen därefter medges rätt att inkomma med kompletterande syn-
punkter, 

att  yrka hos Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen, att ändringar införs i tillhö-
rande vattendomar gällande vattenhushållningsbestämmelserna, 

att  yrka hos Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen, att tidpunkten för skades-
tåndsanspråk ändras från 5 till 10 år,  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 40   2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  yrka hos Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen, att Lamborns Byförening 
erhåller byggdemedelsavgift enligt sin ansökan samt 

att  omedelbart justera beslutet. 

 

Expeditioner 
Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen inkl kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) 
 yttrande.  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 41   2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 41 Information om Krondiksdammen 

Diarienummer KS 28/09 

Ärendet 
Stiftelsen Kopparberget äger Krondiksdammen och Falu kommun äger väg-
banan. Vägen har inte kunnat förses med vägräcken på grund av länsantik-
variens invändningar. Nu vill stiftelsen att kommunen övertar ägande och 
ansvar för Krondiksdammen. Detta är dock inte aktuellt. 

Enligt kommunens uppfattning och utifrån tidigare geologisk undersökning 
har trafiken snarast en positiv betydelse för dammens hållfasthet. Stiftelsen 
hävdar nu motsatsen och anser att vägen bör stängas, detta är i så fall ett 
beslut på stiftelsens ansvar.  

Förvaltningschef Helen Lott, planeringsingenjör Hans-Gunnar Pettersson 
och jurist Tobias Carlgren informerar. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns för-
slag 

att  ta informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 42   2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 42 Bildande av samverkansgrupp för uppföljning av avtal 
om investeringar i Dalabanan 

Diarienummer KS 200/08 

Ärendet 
Intresseföreningen Dalabanans Intressenter föreslår i en skrivelse 2010-02-
15 bl. a. att Falu kommun uppdrar åt intresseföreningen att svara för tillsät-
tande av ledamöter i en samverkansgrupp som tillsammans med Banverket 
(eller det kommande Trafikverket) ska följa upp det avtal som träffades 
2009-11-02 om finansiering av en upprustning av Dalabanan. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-11, § 101, att godkänna avtal om 
fördelning av ett blivande garantiåtagande beträffande Dalabanan. 

Kommunfullmäktige beslutade 2009-11-26, § 167, att godkänna Genomfö-
rande- och finansieringsavtal avseende åtgärder på Dalabanan för etapperna 
1 och 2. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Dalabanans Intressenter 2010-02-15. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-02-22. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns för-
slag 

att  Falu kommun beslutar uppdra åt Intresseföreningen Dalabanans Intres-
senter att svara för tillsättandet av ledamöter i samverkansgruppen till-
sammans med Banverket eller det kommande Trafikverket samt 

att i övrigt besluta enligt skrivelse 2010-02-15 från Intresseföreningen Da-
labanans Intressenter. 

 

Expeditioner 
Intresseföreningen Dalabanans Intressenter 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 43   2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 43 Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet, Miljörå-
det, Beredningen och Falun Borlänge regionen AB, Re-
gion 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 

Ordförande Mikael Rosén lämnar aktuell information från Tillväxtrådet, 
Miljörådet, Folkhälsorådet, Beredningen och 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 
Protokoll från tillväxtrådets möte 2009-12-07. 

Protokoll från samverkansberedning mellan Falu kommun och Landstinget 
Dalarna 2010-02-03. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns för-
slag 

att  ta ovanstående informationer till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 44   2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 44 Information om Vidåsbostäder i Sågmyra 

Diarienummer KS 28/10 

Ärendet 
Vidåsbostäder i Sågmyra har ställts under tvångsförvaltning av KopparSta-
den. 

Ordförande Mikael Rosén lämnar aktuell information. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns för-
slag 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 45   2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 45 Information om Västra skolan 

Diarienummer KS 93/03 

Ärendet/ Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 mars 2006 att Västra skolan avvecklas 
som kommunal skola med start fr.o.m. läsåret 2008/2009 och med avslut-
ning efter läsåret 2009/2010. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2008 att Västra skolan fortsät-
ter som högstadieskola fram till 2011 så att eleverna ska få möjlighet att gå 
kvar till de slutar i årskurs 9. 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 september 2009 att medge att skolnämn-
den tar upp en diskussion att flytta kvarvarande klasser i årskurs 9 som hela 
klasser, till andra högstadieskolor. 

Skolnämnden beslutade den 28 januari 2010 att konstatera att skolnämndens 
ambition är att lägga ner Västra skolan som grundskola efter vårterminen 
2010 men att detta ska ske efter förnyad dialog med föräldrar/elever/ perso-
nal. Anledningen till inriktningen nedläggning är att det inte går att bedriva 
en försvarbar undervisning ur ekonomisk/social/pedagogisk synvinkel. 

Skolnämnden beslutade den 24 februari 2010 att föreslå kommunstyrelsen 
besluta att Västra skolan läggs ned som grundskola efter vårterminen 2010 
och att samtliga elever ska erbjudas att flytta till samma skola i samman-
hållna klasser och i möjligaste mån få behålla sina lärare. 

Kommunstyrelsen diskuterar besluten och konstaterar att skolnämnden inte 
längre vill utnyttja erbjudandet om att Västra skolan fortsätter som högsta-
dieskola fram till 2011 och att kommunfullmäktiges beslut från den 9 mars 
2006 därmed ligger fast. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2006-03-03, § 37. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2008-12-02, § 268. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2009-09-01, § 162. 

Protokoll från skolnämnden 2010-01-28, § 14. 

Protokoll från skolnämnden 2010-02-24, § 20. 

 

 

 

 



 32 (33) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 45   2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns för-
slag 

att  konstatera att skolnämnden inte längre vill utnyttja erbjudandet om att 
Västra skolan fortsätter som högstadieskola fram till 2011 och att kom-
munfullmäktiges beslut från den 9 mars 2006 därmed ligger fast samt 

att  i övrigt ta informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 

Skolnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 46   2010-03-02  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 46 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 Mikael Roséns för-
slag 

att  ta diskussionen till protokollet. 

 

 

 

 

 


	 

