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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen    2010-03-30  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets Sessionssal, Falun, kl 13.15-17.06 Plats och tid 

Mikael Rosén (M), ordf.  Krister Johansson (S) kl 13.15-16.45 
§§ 49-68, 70, del av 69 

Beslutande 
Mats Dahlström (C) 
Jonny Gahnshag (S) Ragnar Kroona (S) 
Bo Jönsson (M) Margareta Källgren (S) 
Christina Haggren (M) Monica Jonsson (S) 
Bo Wickberg (M) Inger Olenius (MP) 
Leif Löfberg (FAP) Sören Johansson (V) 
Börje Svensson (FP) Susanne Norberg (S) §§ 47-48, 71-

72, del av 69 Håkan Nohrén (KD) 

Ingrid Näsman (KD) Richard Holmqvist (MP) Ej tjänstgörande 
ersättare Maria Gehlin (FAP) kl 13.15-16.40 

§§ 49-68, 70, del av 69 
Susanne Norberg (S) ej §§ när hon 
tjänstgjort enligt ovan 

Kommundirektören                              Ekonomichefen Övriga deltagare 
Personalchefen  §§ 49-55, 70, del av 66                      
IT/Org. chefen §§ 47-48, 56-72           Jurist Tobias Carlgren 
Kommunfullmäktiges ordförande Carl-Erik Nyström kl. 13.15-15.20 §§ 
49-55, 70, del av 66                               
Ekonom Ann Lissåker §§ 49-55, 57-60, 62-68, 70 
§ 61: Processledare Svante Hanses, Fastighetschefen och avdelningschef 
Niklas Linnsén   
§ 66: Delprocessledare Eva Kaiser och Christina Rehnberg  

  
Mats Dahlström Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2010-04-12 Justeringens tid och plats 

47-72 Justerade paragrafer 

Underskrifter  
……………………………………………………………... 
Tobias Carlgren 

Sekreterare 

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

Ordförande 

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

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  2010-03-30  
Datum när anslaget sätts upp 2010-04-12   
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen    2010-03-30  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 §§ 66-67: Näringslivsutvecklare Karin Perérs och landsbyggdsgruppens 
ordförande Helena Lindström 
§ 70: Kostchef Katarina Lindberg, upphandlingschef Ulla Gustavsson 
och inköpare Pia Sundell 
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Paragraf Sammanträdesdatum 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen T§ 47   2010-03-30  
T

 

Justerandes signaturer 

Innehållsförteckning 

§ 47  Anmälningsärenden.......................................................................5 

§ 48 Delegationsärenden .......................................................................6 

§ 49 Årsredovisning för Falu kommun 2009 ........................................7 

§ 50 Utvecklingen i Falun 2009 ............................................................8 

§ 51 Svar på medborgarförslag från Kjell Gustafsson: 
Utbyggnad av Samuelsdals golfbanor ...........................................9 

§ 52  Svar på motion från Jonny Gahnshag (S), Yvonne 
Nygårds (S), Arne Mellqvist (S) och Christer Falk (S): 
Bygg cykelväg Falun-Borlänge tillsammans med nya 
vattenledningen............................................................................11 

§ 53  Svar på motion från Gunilla T. Barkar (C): Byggande av 
äldreboenden ute på landsbygden i Falu kommun ......................13 

§ 54 Godkännande av exploateringsavtal för östra delen av 
Dalregementet..............................................................................15 

§ 55 Antagande av detaljplan för Östra delen av 
Dalregementet..............................................................................16 

§ 56  Beslut om revidering och förlängning av delmål i 
folkhälsoprogrammet och miljöprogrammet ...............................18 

§ 57 Antagande av föreslagna ändrade föreskrifter om 
avfallshantering för Falu kommun ..............................................19 

§ 58 Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning per 
2010-02-24 inte slutförts .............................................................20 

§ 59 Redovisning av motioner vilkas beredning per 2010-02-
24 inte slutförts ............................................................................21 

§ 60 Förköp av fastigheten Falun Götgården 9:1 ................................22 

§ 61 Falu Tekniska Centrum ...............................................................23 

§ 62 Dokumenthanteringsplan för omvårdnadsnämnden....................25 

§ 63  Svar på revisionsrapport: Granskning av kommunens 
förnyade styrmodell för ekonomi och verksamhet ......................26 

§ 64 Svar på revisionsrapport: Granskning av helägda bolags 
upphandlingsfunktion ..................................................................28 

§ 65  Svar på revisionsrapport: Övergripande 
ansvarsgranskning med inriktning mot intern kontroll ...............29 

§ 66 Information om länets arbete med serviceprogrammet ...............30 

§ 67 Svar på remiss om Dalarnas Regionala Serviceprogram ............31 

Justerandes signaturer 
Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 47 

T
  2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 68 Finansrapport per 2009-12-31 .....................................................32 

§ 69 Förfrågan om förslag till vattenskoterområden i Dalarnas 
län ................................................................................................33 

§ 70 Information om livsmedelsupphandling......................................34 

§ 71 Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet, 
Miljörådet, Beredningen för Falun Borlänge regionen, 
Falun Borlänge regionen AB, Region Dalarna och 
Samverkansberedningen mellan Falu kommun och 
Landstinget Dalarna.....................................................................35 

§ 72 Barnchecklistan ...........................................................................36 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 47 

T
  2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 47  Anmälningsärenden 

Ärendet 
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning    
daterad 2010-03-19. 

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. Beslut från Förvaltningsrätten i Falun i mål 2186-09, Sten-Olov Thåli ./. 
Falu kommun angående laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

KS 341/09 
 

2. Avtal mellan Falu kommun och A&F Statistics AB avseende 
databaserade uppföljningssystem 

KS 887/09 
 
 

3. Brev till Hedemora kommun angående LSS-kostnader för åren 2004 och 
framåt 
Bilaga till Brev till Hedemora kommun angående LSS-kostnader för åren 
2004 och framåt 
Bilaga OH-presentation till Brev till Hedemora kommun angående LSS-
kostnader för åren 2004 och framåt 
 

KS 218/03 

4. Fullmakt för Jonny Gahnshag att företräda Falu kommun vid Enviken 
Elkrafts extra bolagsstämma 2010-03-10 
 

KS 2/10 

5. Fullmakt för Mats Dahlström att företräda Falu kommun vid Healthy 
Cities 2010-02-25 
 

KS 2/10 
 

6. Gemensamt styrdokument för samverkan i kris i Dalarna KS 213/10 
 

7. Protokoll från Falu Energi & Vatten AB 2010-02-12 nr 1 KS 19/10 
 

8. Protokoll från Falu Krafts styrelsesammanträde 2010-02-17 KS 763/09 
 

9. Protokoll KopparStaden Förvaltning AB 2010-01-25 
Protokoll från KopparStadens styrelsesammanträde 2010-02-01 
 

KS 18/10 
 

10. Protokoll från Räddningstjänsten Dala Mitt Förbundsdirektionen       
2010-02-18 
 

KS 16/10 
 

11. Tillstånd från Länsstyrelsen Dalarnas Län att använda 
övervakningskamera för bevakning av barkassor i restaurangen på Hosjö 
Krog AB - Pitcher´s 
 

KS 102/09 
 

12. Informations- och prognosbrev om asyl- och flyktingmottagande 2010 
och 2011 

ÖP 
 

 
 
 
Falun 2010-03-19 
 
 
Mikael Rosén 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 48   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 48 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 
2010-03-19. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbe-
slut avseende attesträtter daterat 2010-02-17. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegations-
beslut att handläggningen av infrastrukturfrågor Falu Kommun (stadsbygg-
nadskontoret) – Falun-Borlänge regionen ska tillämpas enligt upprättad ru-
tinbeskrivning. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbe-
slut avseende personal daterat 2010-01-11. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) delegationsbeslut 
avseende attesträtter daterat 2010-01-21. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) delegationsbeslut 
avseende ansökan till Svenska ESF-rådet Norra Mellansverige för projektet 
"Kompetensförsörjning företag i Falun/Borlänge/Leksand/Säter samt ansvar 
för projektets genomförande och firmateckning för projektets räkning, date-
rat 2010-02-24. 

 

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 2010-02-16 
 

 

2.  Protokoll från Kommunstyrelsens allmänna utskott 2010-02-17 
 

 

3.  Protokoll från Kommunstyrelsens fastighetsutskott 2010-02-17 
 

 

4.  Protokoll från Tillväxtsgruppen 2010-01-18 
 

 

5.  Protokoll från Landsbygdsgruppen 2010-02-10 
 

 

6.  Protokoll från Evenemangsrådet 2010-02-10 
 

 

7.  Delegationsbeslut: Brandskyddskonferens Folkets Hus KS 5/10 
 

8.  Delegationsbeslut avseende middag i samband med introduktion 
av AT-läkare i Falun 
 

KS 5/10 
 

9.  Delegationsbeslut från folkhälsorådet om "Projektet frukost i 
skolan" under perioden 2010-2011 
 

KS 226/10 
 

10.  Delegationsbeslut: Lönemedel till Vika Hosjö Hembygdsförening KS 5/10 
 

11.  Delegationsbeslut angående medfinansiering av projekt Driv Eget KS 96/09 
 
 
Falun 2010-03-19 
 
 
 
Lena Öhman 
t f Kanslichef 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 49   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 49 Årsredovisning för Falu kommun 2009 

Diarienummer KS 6/10 

Ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Rosén och ekonomichef Hisham 
Khader lämnar Falu kommuns årsredovisning för 2009, med förslag till be-
slut enligt beslutsrutan nedan. 

Kommundirektör Torkel Birgersson, ekonomichef Hisham Khader och eko-
nom Ann Lissåker föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2009 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Enligt beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna årsredovisningen för 2009 med däri gjorda dispositioner, 

att  över- och underskott mot budget ska behandlas i enlighet med av kom-
munfullmäktige fastställda regler för ekonomistyrning samt 

att  resultatet 4,7 miljoner kronor skall behandlas i enlighet med vad som 
beskrivs på sidan 22 i årsredovisningen.   
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 50   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 50 Utvecklingen i Falun 2009 

Diarienummer KS 253/10 

Ärendet 
Det är femte året som en samlad uppföljning görs av hur utvecklingen i Fa-
lun har varit i förhållande till de tre styrdokumenten för en hållbar utveck-
ling; tillväxtprogrammet, miljöprogrammet och folkhälsoprogrammet. ”Ut-
vecklingen i Falun 2009” redovisar den geografiska kommunens utveckling 
och ska vara ett komplement till Årsredovisningen. 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att godkänna rapporten Utveck-
lingen i Falun 2009. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-03-18. 

Rapporten ”Utvecklingen i Falun 2009”.  

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna rapporten Utvecklingen i Falun 2009. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 51   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 51 Svar på medborgarförslag från Kjell Gustafsson: 
Utbyggnad av Samuelsdals golfbanor 

Diarienummer KS 565/08 

Ärendet 
Kjell Gustavsson i Sundborn föreslår en utbyggnad av Samuelsdals golfbana 
från 9+6 till 9+9 hål, samt att befintliga fotbollsplaner på Samuelsdalsfältet 
flyttas till Myran vid Dalregementet. I en gemensam skrivelse från stads-
byggnadskontoret och trafik- och fritidsförvaltningen, daterad 27 januari 
2010, redovisas aspekter som måste vägas in och konstateras att det finns 
för- och nackdelar med alla olika lösningar och att frågan om vilka markan-
vändningar som ska prioriteras på Samuelsdalsfältet i hög grad handlar om 
politisk vilja.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att först ska 
en principiell ställning tas till om en utökning av Samuelsdals golfbana är 
lämplig. Om så är fallet, bör kommunstyrelsen ta ställning till om en detalj-
planeprocess för utökad golfbana ska inledas omedelbart eller avvakta att 
detaljplaneprocessen för Lilla Källviken slutförs, samt vem som ska bekosta 
en detaljplan för utvidgning av golfbanan. 

Tidigare behandling 
Trafik- och fritidsnämnden beslutade den 19 november 2008 att avslå med-
borgarförslaget om utbyggnad av Samuelsdals golfbana samt flytt av fot-
bollsplanerna. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 20 januari 2009, att 
återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskon-
toret) för närmare utreda medborgarförslagets konsekvenser genom kontak-
ter med golfklubben och med beaktande av att fotbollsplanerna ska kvarstå. 

Byggnadsnämnden beslutade den 13 november 2009 att för samråd godkän-
na ett detaljplaneförslag för ett nytt stort bostadsområde i Lilla Källviken. 
Detaljplanen, som ianspråktar stora arealer tidigare oexploaterad mark, 
gränsar till Samuelsdals golfbana. Under samrådet inkommer synpunkter 
även på medborgarförslaget om utökad golfbana. 

Trafik- och fritidsnämnden beslutade den 17 februari 2010 att anta den för-
valtningsgemensamma tjänsteskrivelsen, att föreslå kommunstyrelsen att 
anta medborgarförslaget avseende utökning av golfbanan med beaktande av 
ovanstående synpunkter, att utreda möjligheten till ny lokalisering för Dala 
Frisbee Golfklubb samt att kostnader för ny lokalisering ska belastas av ex-
ploatören för Lilla Källviken och/eller delar av Samuelsdals Golf AB. 

Utvecklingsutskottet beslutade den 16 mars 2010 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget yttrande. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 51   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Kjell Gustafsson 2008-08-01, med kompletteringar i 
form av kartor. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2008-11-19, § 126. 

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2009-01-20, § 12. 

Protokoll från byggnadsnämnden 2009-11-13, § 179. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2010-02-17, § 4. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) och trafik- och 
fritidsförvaltningens gemensamma tjänsteskrivelse 2010-01-27. 

Skrivelse med karta från Samuelsdals golfklubb daterad 2010-02-22. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-03-01. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-03-16, § 37. 

Skrivelse från Samueldals Golfklubb och Samueldals Golf AB daterad 
2010-03-23.  

Yrkanden 

Ordförande Mikael Rosén: att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen 
(stadsbyggnadskontoret) att närmare utreda innebörden av Samuelsdal Golf 
AB: s förslag daterat det 22 februari 2010. 

Jonny Gahnshag med instämmande från Krister Johansson, Mikael Rosén 
och Bo Wickberg: att som tillägg till första att-satsen besluta att återrappor-
tering ska ske vid nästa kommunstyrelsesammanträde. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) att 
närmare utreda innebörden Samuelsdal Golf AB: s förslag daterat det 22 
februari 2010 samt  

att  återrapport ska ske vid kommunstyrelsen nästa sammanträde den 4 maj 
2010. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 52 S   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 52  Svar på motion från Jonny Gahnshag (S), Yvonne 
Nygårds (S), Arne Mellqvist (S) och Christer Falk 
(S): Bygg cykelväg Falun-Borlänge tillsammans 
med nya vattenledningen  

Diarienummer KS 689/09 

Ärendet 
Jonny Gahnshag, Yvonne Nygårds, Arne Mellqvist och Christer Falk före-
slår i en motion daterad den 5 oktober 2009: 
Att Falu kommun tillsammans med Falu Energi & Vatten och Borlänge 
kommun undersöker möjligheten att samförlägga en cykelväg tillsammans 
med den nya vattenledningen mellan Falun och Borlänge, och återkommer 
med förslag på hur detta kan ske.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att motio-
nen är besvarad med hänvisning till den förvaltningsgemensamma tjänste-
skrivelsen 2010-01-18. 

Tidigare behandling 

Trafik- och fritidsnämnden föreslår den 17 februari 2010 kommunfullmäk-
tige besluta enligt förvaltningens förslag. 

Utvecklingsutskottet förslag är att kommunfullmäktige beslutar att med hän-
visning till den förvaltningsgemensamma tjänsteskrivelsen daterad 2010-01-
18 anse motionen besvarad.  

Beslutsunderlag 
Motion från Jonny Gahnshag, Yvonne Nygårds, Arne Mellqvist och Chris-
ter Falk daterad 2009-10-05. 

Trafik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-02-02. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2010-02-17, § 5. 

Gemensam tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnads-
kontor, ekonomikontor), trafik- och fritidsförvaltningen och Falu Energi och 
Vatten AB 2010-01-18. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) tjänsteskrivelse 
2010-03-01. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-03-16, § 38. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 52 S   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  med hänvisning till den förvaltningsgemensamma tjänsteskrivelsen da-
terad 2010-01-18 anse motionen besvarad. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 53 S   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 53  Svar på motion från Gunilla T. Barkar (C): Byggande 
av äldreboenden ute på landsbygden i Falu kom-
mun 

Diarienummer KS 802/09 

Ärendet 
Gunilla T Barkar föreslår i en motion att Kopparstaden får i uppdrag att sna-
rast utreda möjligheterna att bygga hyresfastigheter med några få mindre 
lägenheter. Dessa ska byggas på landsbygden och användas som senior- 
eller trygghetsbostäder.  

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är att Kop-
parstaden ges i uppdrag att arbeta vidare med olika boendelösningar för äld-
re och att motionen härmed är besvarad. 

Tidigare behandling 
Kopparstaden, omvårdnadsförvaltningen, kommunfastigheter och stads-
byggnadskontoret utredde tillsammans på uppdrag av kommunledningen 
2009 behovet av bostäder för äldre kommuninvånare. Rapporten presentera-
des i april 2009 för kommunledningen. 

Omvårdnadsnämnden beslutade 2010-01-20 att ge omvårdnadsförvaltningen 
i uppdrag att bibehålla kontakten med Kopparstaden angående möjligheten 
att särskilt anvisa lämpliga lägenheter till äldre personer samt att överlämna 
tjänsteutlåtandet som omvårdnadsnämndens yttrande över motionen. 

Utvecklingsutskottets förslag är att kommunfullmäktige beslutar att Koppar-
staden ges i uppdrag att arbeta vidare med olika boendelösningar för äldre 
på landsbygden samt att motionen därmed är besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion från Gunilla T Barkar, 2009-11-25. 

Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-01-07. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2010-01-20, § 3. 

Svar från Kopparstaden 2010-01-13. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) tjänsteskrivelse 
2010-03-01. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-03-16, § 39. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 53 S   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  Kopparstaden ges i uppdrag att arbeta vidare med olika boendelösningar 
för äldre på landsbygden samt 

att  motionen därmed är besvarad. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 54   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 54 Godkännande av exploateringsavtal för östra delen 
av Dalregementet 

Diarienummer KS 70/10 

Ärendet 
Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för ett handelsområde i östra de-
len av Dalregementet. Ett förslag till exploateringsavtal som bl.a. reglerar 
marköverlåtelser och anläggningsarbeten har upprättats med fastighetsäga-
ren Vasallen Falun Exploatering AB.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) förslag är att avtalet 
med Vasallen Falun Exploatering AB om exploatering av handelsområde 
inom östra delen av Dalregementet godkänns. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 2 februari 2005, att 
ställa sig positiv till att ny detaljplan för handelsområde mellan Dalrege-
mentet och Norslund prövas. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott har den 21 april 2009, yttrat sig över 
samrådsversionen av detaljplanen. 

Utvecklingsutskottet förslag är att kommunfullmäktige godkänner avtal med 
Vasallen Falun Exploatering AB om exploatering av handelsområde inom 
östra delen av Dalregementet. 

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

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-03-16, § 40. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna avtal med Vasallen Falun Exploatering AB om exploatering 
av handelsområde inom östra delen av Dalregementet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 55   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 55 Antagande av detaljplan för Östra delen av Dalre-
gementet 

Diarienummer KS 529/08 

Ärendet 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett område för handel med skrymman-
de varor med en byggrätt på ca 12000 m² bruttoarea. Området mellan be-
byggelsen norr om Gammelvägen och riksväg 80 föreslås som naturområde 
för rekreation och fritid.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att detalj-
planen för Östra delen av Dalregementet ska antas. 

Tidigare behandling 

Stadsbyggnadskontoret fick av kommunstyrelsens utvecklingsutskott den 28 
februari 2005, i uppdrag att upprätta detaljplan för en tomt för volymhandel 
vid riksväg 80, Lugnetleden. Planarbetet inleddes med att ett detaljplane-
program upprättades vilket antogs av kommunfullmäktige den 14 februari 
2008. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade under samrådet den 21 
april 2009, att förslaget till detaljplan för Östra delen av Dalregementet änd-
ras så att byggrätten inte får delas upp i butiksytor understigande 1000 m2, 
att marken mellan exploateringsområdet och bostadsbebyggelsen komplette-
ras med avgränsande vegetation samt att i övrigt lämna förslag till detaljplan 
för Östra delen av Dalregementet utan erinran. 

Byggnadsnämnden godkände planförslaget för antagande den 3 mars 2010. 

Utvecklingsutskottets förslag är i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen utvecklingsutskott 2005-02-28, § 27. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2008-02-14, § 15. 

Protokoll från kommunstyrelsen utvecklingsutskott 2009-04-21, § 55. 

Protokoll från byggnadsnämnden 2010-03-03, § 35. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) tjänsteskrivelse 
2010-03-03. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-03-16, § 41. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 55   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta detaljplanen för Östra delen av Dalregementet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 56 B   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 56  Beslut om revidering och förlängning av delmål i 
folkhälsoprogrammet och miljöprogrammet 

Diarienummer KS 227/10 

Ärendet 
Delmålen i Falu kommuns lokala miljöprogram och folkhälsoprogram har 
som målår, med något undantag, 2010. En revidering av programmen kan 
påbörjas tidigast 2011 och nuvarande delmål behöver därför förlängas att 
gälla även 2011.  

Kommunstyrelseförvaltningen (miljö) föreslår att delmålen i Falu kommuns 
lokala miljöprogram och folkhälsoprogram förlängs att gälla till och med 
2011 och att kommunstyrelseförvaltningen (miljö) får i uppdrag att samord-
na revideringen av programmen under 2011. 

Tidigare behandling 
Utvecklingsutskottet fick senast en lägesrapport om programmen den 15 
september 2009. 

Falu kommuns lokala miljöprogram och Falu kommuns lokala folkhälso-
program antogs i kommunfullmäktige den 13 september 2007. 

Utvecklingsutskottets förslag är i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (miljö) tjänsteskrivelse 2010-03-01. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-03-16, § 42. 

Yrkanden 

Ordförande Mikael Rosén och Jonny Gahnshag: Enligt beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  förlänga delmålen i Falu kommuns lokala miljöprogram att gälla till och 
med 2011 och delmålen i Falu kommuns lokala folkhälsoprogram att 
gälla till och med 2012 samt 

att  uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen (miljö) att samordna revide-
ringen av programmen. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 57   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 57 Antagande av föreslagna ändrade föreskrifter om 
avfallshantering för Falu kommun 

Diarienummer KS 198/10 

Ärendet 
Miljönämnden och Falu Energi & Vatten (FEV) har konstaterat behov av att 
nuvarande föreskrifter om avfallshantering för Falu kommun förändras för 
att förenkla för medborgarna och samtidigt effektivisera handläggningen för 
Miljöförvaltningen och FEV.  

Kommunstyrelseförvaltningens (miljökontoret) förslag är att de föreslagna 
ändrade föreskrifter om avfallshantering för Falu kommun, såsom de pre-
senteras i PM och bilaga daterade den 2 februari 2010, ska antas. 

Tidigare behandling 
Nuvarande lokala föreskrifter om avfallshantering i Falu kommun trädde i 
kraft den 15 mars 2007 efter beslut i kommunfullmäktige den 8 februari 
2007. 

Utvecklingsutskottets förslag är i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Föreskrifter om avfallshantering Falu kommun 2007-01-03. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2007-02-08, § 20. 

Protokoll från miljönämnden 2010-02-10, § 4. 

Gemensamt PM från miljöförvaltningen och Falu Energi & Vatten 2010-02-
02. 

Kommunstyrelseförvaltningens (miljökontoret) tjänsteskrivelse 2010-03-02. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-03-16, § 43. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta föreslagna ändrade föreskrifter om avfallshantering för Falu kom-
mun såsom de presenteras i PM och bilaga daterade den 2 februari 
2010. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 58   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 58 Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning 
per 2010-02-24 inte slutförts 

Diarienummer KS 23/10 

Ärendet 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa 
de medborgarförslag vilkas beredning då ännu inte slutförts.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att redovisning av 
medborgarförslag vilkas beredning, per den 24 februari 2010 inte slutförts, 
tas till protokollet. 

Tidigare behandling 

Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 
8 oktober 2009. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan. Utvecklingsut-
skottet beslutade även för egen del att uppdra till kommunstyrelseförvalt-
ningen att förbättra rutin för information till förslagsställaren om ärendets 
hantering. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-03-01. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-03-16, § 44. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  ta kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av med-
borgarförslag vilkas beredning per den 24 februari 2010, inte slutförts 
till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 59   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 59 Redovisning av motioner vilkas beredning per 2010-
02-24 inte slutförts 

Diarienummer KS 23/10 

Ärendet 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa 
de motioner vilkas beredning då ännu inte slutförts. 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2000-03-16, att bifalla motion 
om förbättrad redovisning av ej besvarade motioner, har redovisningen 
kompletterats med en kolumn där nämnder/styrelser/KS-kontor ska ange när 
berörd remissinstans avser att besvara motionen. I ärenden där den sista 
kolumnen ej ifyllts har remissinstanserna, trots påminnelse inför samman-
ställningen, ej angett när motionerna ska vara besvarad. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att redovisning av 
motioner vilkas beredning per 2010-02-24 inte slutförts ska tas till protokol-
let. 

Tidigare behandling 
Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 
8 oktober 2010. 

Allmänna utskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan. Allmänna utskottet 
beslutade även för egen del att kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 
ska komplettera redovisningen för motion 1 och 2 med uppgift i tid-
plan/kommentar, till kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2010.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-03-02/ 
redovisning av ej slutförda motioner per 2010-02-24 (reviderad i enlighet 
med allmänna utskottets beslut 2010-03-17). 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-03-17, § 28. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till allmänna utskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  ta kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av motio-
ner vilkas beredning per 2010-02-24 inte slutförts till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 60   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 60 Förköp av fastigheten Falun Götgården 9:1 

Diarienummer KS 260/10 

Ärendet 
Fastigheten Falun Götgården 9:1 är en obebyggd skogsfastighet belägen i 
anslutning till bebyggelsen vid södra Vällan. Fastigheten som är ca 5,3 hek-
tar stor och slutavverkad relativt nyligen har ca en 30 m bred strand i en 
lucka i befintlig bebyggelse. En stor del av fastigheten är utlagd som bo-
stadsmark i Fördjupad översiktsplan för Falu tätort (1994) liksom i förslag 
till revidering (2004). Fastigheten har sålts och anmälan enligt förköpslagen 
har inkommit till stadsbyggnadskontoret den 18 mars 2010. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är att utöva 
förköpsrätten avseende köp av fastigheten Falun Götgården 9:1 samt att 
finansiera förvärvets 150.000 kronor samt lagfartskostnader om 7.000 kr 
från projekt 90400. 

Markchef Karin Eliasson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-03-29. 

Yrkanden 
Ordförande Mikael Rosén: Enligt beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  utöva förköpsrätten avseende köp av fastigheten Falun Götgården 9:1, 

att  finansiera förvärvets 150.000 kronor samt lagfartskostnader om 7.000 
kr från projekt 90400 samt 

att överlåtelse av den mindre strandnära delen av fastigheten Falun Götgår-
den 9:1 ska ske till den ursprungligt tilltänkte köparen i enlighet med 
diskussionen vid kommunstyrelsens sammanträde.  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 61   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 61 Falu Tekniska Centrum  

Diarienummer KS 184/07 

Ärendet 
Utifrån projektdirektiv den 9 september 2008 har utredning om etablerande 
av Tekniskt Centrum vid Främby Hallar slutförts och redovisas i bifogad 
projektbeskrivning. Styrgruppen har förordat nedanstående förslag till ge-
nomförande av skapande av Falu Tekniska: 
  – samarbete med Yrkesakademin inom de praktiska delarna av Teknikpro-
grammet med start redan ht 2009. 
  - med start 2010 sker en utveckling av de program, som ingår i Falu Tek-
niska, inom befintliga gymnasielokaler 
  – under 2011 och våren 2012 projekteras och byggs de lokaler vid Främby 
Hallar som skall vara Falu Tekniska med inflyttning augusti 2012. 
  – successiv avstämning utifrån stegvis uppbyggnad (särskilt antal sökande 
till läsåret 2011/2012). 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är:  
att samarbete med Yrkesakademin inom de praktiska delarna av Teknikpro-
grammet fortsätter, 
att med start 2010 sker en utveckling av de program som ingår i Falu Tek-
niska inom befintliga gymnasielokaler, 
att en plan för reduktion av nuvarande gymnasieskolans lokaler redovisas 
utifrån dels den elevminskning som sker utifrån demografiska förhållanden 
dels utifrån etablering av Falu Tekniska i externa lokaler. I denna redovis-
ning skall möjligheter till samlokalisering inom skolförvaltningen beskrivas 
samt 
att undersöka alternativa lokaliseringar av Falu Tekniska för senare beslut 
både vad avser etablerande och plats. 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 september 2008, att anta projektdirektiv 
för Falu Tekniska centrum samt att en styrgrupp skulle tillsättas. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 17 februari 2009 att 
fortsätta arbetet i enlighet med intentionerna i rapporten Falu Tekniska 
Centrum, daterad den 10 februari 2009, med tillägget: att inriktningen ska 
vara att Falu Kommuns utbildningar inom Falu Tekniska en del av skol-
nämndens gymnasieorganisation, att i det fortsatta arbetet utreda vilka pro-
gram som bör förläggas till Falu även fortsatt ska vara Tekniska Centrum 
för att nå huvudmålen i enlighet med projektdirektiven, att inleda förhand-
lingar med olika hyresvärdar på området för att få till stånd en etablering av 
Falu Tekniska Centrum i Främby Hallar samt att återredovisa projektet till 
kommunstyrelsen i augusti 2009. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 61   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Skolnämnden beslutade den 24 februari 2010, att ställa sig positiv till fort-
satt utveckling av Falu Tekniska men att det inte ska innebära några ökade 
kostnader för skolförvaltningen. 

Utvecklingsutskottet beslutade 2010-03-16 att överlämna ärendet till kom-
munstyrelsen utan eget yttrande. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2008-09-30, § 204. 

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2009-02-17, § 28. 

Protokoll från skolnämnden 2010-02-24, § 23. 

Projektbeskrivning 2009-11-12. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-03-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-03-16, § 45. 

Kommunstyrelseförvaltningens (Falu Tekniska) tjänsteskrivelse 2010-03-
23. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Sören Johansson, ordförande Mi-
kael Rosén och Bo Wickbergs förslag 

att  samarbete med Yrkesakademin inom de praktiska delarna av Teknik-
programmet fortsätter, 

att med start 2010 sker en utveckling av de program som ingår i Falu Tek-
niska inom befintliga gymnasielokaler, 

att  en plan för reduktion av nuvarande gymnasieskolans lokaler redovisas 
utifrån dels den elevminskning som sker utifrån demografiska förhål-
landen dels utifrån en eventuell etablering av Falu Tekniska i externa 
lokaler samt 

att  undersöka alternativa lokaliseringar av Falu Tekniska för senare beslut 
både vad avser etablerande och plats. 

 

Expeditioner 

Kommunstyrelseförvaltningen  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 62   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 62 Dokumenthanteringsplan för omvårdnadsnämnden 

Diarienummer KS 131/10 

Ärendet 
Enligt arkivreglementet för Falu kommun ska varje myndighet upprätta en 
plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa handlingar han-
teras (dokumenthanteringsplan). 

Omvårdnadsnämnden har beslutat att anta upprättad dokumenthanterings-
plan enligt protokoll den 25 januari 2010. 

Dokumenthanteringsplan och revidering av denna ska alltid godkännas av 
arkivmyndigheten som är kommunstyrelsen enligt arkivreglemente för Falu 
kommun antagen av kommunfullmäktige 2006-12-14 § 44. 

Kommunarkivarie Håkan Hanson har granskat och godkänt omvårdnads-
nämndens dokumenthanteringsplan. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) har inget att erinra mot om-
vårdnadsnämndens dokumenthanteringsplan utan föreslår att den godkänns. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottets förslag är att godkänna omvårdnadsnämndens doku-
menthanteringsplan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2010-01-20, § 4/förvaltningens tjänste-
skrivelse 2010-01-07. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-02-25. 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-03-19, § 29. 

Beslut 

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

att  godkänna omvårdnadsnämndens dokumenthanteringsplan. 

 

Expeditioner 
Omvårdnadsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 63 S   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 63  Svar på revisionsrapport: Granskning av kommu-
nens förnyade styrmodell för ekonomi och verk-
samhet 

Diarienummer KS 77/10 

Ärendet 
KPMG har på uppdrag av Falu Kommuns revisorer genomfört en översikt-
lig granskning av kommunens nya styrmodell för ekonomi och verksamhet. 
Syftet med uppdraget var att översiktligt bedöma om styrmodellen tillämpas 
i kommunens verksamheter och om modellen i praktisk mening uppfyller 
förväntade effekter i styrningshänseende. 

Efter inkommen revisionsrapport från KPMG daterad 2009-12-21 vill revi-
sionen att kommunstyrelsen ska yttra sig över rapporten och lämna uppgif-
ter om vilka uppgifter som vidtagits eller planeras med anledning av revi-
sionsrapportens slutsatser och rekommendationer. Granskningen har genom-
förts genom dokumentstudie av relevanta dokument samt intervjuer med ett 
urval av politiker och tjänstemän. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att skrivelse den 9 mars 2010 över-
lämnas som svar på revisionsrapporten, skrivelsen ger också en redogörelse 
över de genomförandeinsatser som gjorts inom organisationen, eftersom det 
inte helt framkommit i rapporten. Svaret avslutas med förslag utifrån de 
påpekanden revisionen presenterar. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottet förslag är enligt beslutsrutan nedan. Allmänna utskottet 
beslutade även för egen del att punkten 2 under föreslagna åtgärder på sidan 
6 i kommunstyrelseförvaltningens svar på revisionsrapporten istället lyder: 
Se till att styrmodellens mål säkerställs i hela organisationen under 2010 
och att orden lite mer stryks under punkten 5.  

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport daterad 2009-12-21. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-03-09 (reviderad en-
ligt beslut i allmänna utskottet 2010-03-17). 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-03-17, § 30. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns för-
slag 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 63 S   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  överlämna kommunstyrelseförvaltningens skrivelse, daterad den 9 mars 
2010, som kommunens svar på revisionsrapport ”Granskning av kom-
munens förnyade styrmodell för ekonomi och verksamhet” samt 

att vidtaga föreslagna åtgärder i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse, 
daterad den 9 mars 2010. 

 

Expeditioner 
Kommunrevisionen, inkl. kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2010-03-
10. 

Kommunstyrelseförvaltningen  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 64   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 64 Svar på revisionsrapport: Granskning av helägda 
bolags upphandlingsfunktion 

Diarienummer KS 67/10 

Ärendet 
På uppdrag av kommunens revisorer och lekmannarevisorerna i Falu Stads-
hus AB, Kopparstaden AB, Falu Energi & Vatten AB och AB Falu Elnät 
har KPMG genomfört en granskning av helägda bolags upphandlingsfunk-
tion. 

Syftet med projektet var att bedöma om bolagen har en ändamålsenlig styr-
ning av sin upphandlingsverksamhet och om det finns en rimlig samverkan 
mellan kommunen och bolagen. 

Kommunstyrelseförvaltningen lämnar svar i tjänsteskrivelse den 13 januari 
2010 och föreslår att den ska överlämnas som svar på revisionsrapporten. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottets förslag är i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport daterad 2009-12-21. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-01-13. 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-03-17, § 31. 

Beslut 

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

att  överlämna kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 janua-
ri 2010 som svar på revisionsrapporten. 

 

Expeditioner 
Kommunrevisionen, inkl. kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2010-01-
13. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 65 S   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 65  Svar på revisionsrapport: Övergripande ansvars-
granskning med inriktning mot intern kontroll 

Diarienummer KS 223/10 

Ärendet 
KPMG har på uppdrag av Falu Kommuns förtroendevalda revisorer genom-
fört en övergripande ansvarsgranskning med fokus på intern kontroll under 
år 2009. Granskningen har varit inriktad på att följa upp kommunens arbete 
med intern kontroll och göra en bedömning av hur väl kommunen uppfyller 
kommunallagens krav på intern kontroll.  

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

Beslutsunderlag 
Rapporten ”Övergripande ansvarsgranskning 2009” daterad 2010-02-22. 

Yttrande från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 2010-03-24. 

Beslut 

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

att  överlämna kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) yttrande 
daterat 2010-03-24 som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten. 

 

Expeditioner 

Kommunrevisionen, inkl. kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
yttrande 2010-03-24. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 66   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 66 Information om länets arbete med serviceprogram-
met 

Diarienummer KS 186/10 

Ärendet 
Länsstyrelsen Dalarna har ett regeringsuppdrag att utarbeta ett regionalt 
serviceprogram för att stärka dagligvarubutiker och drivmedelsstationer med 
strategisk betydelse för varu- och drivmedelsförsörjningen. I uppdraget in-
går också att skapa en ökad samordning mellan kommersiell och offentlig 
service där så är ändamålsenligt. 

Delprocessledare Christina Rehnberg och Eva Kaiser från länsstyrelsen 
lämnar information om Dalarnas Regionala Serviceprogram. 

Beslutsunderlag 
Regionala Serviceprogrammet daterad 2010-02-18/ Dalarnas Regionala 
Serviceprogram 2010-2013 (Remissupplaga 2010-02-18). 

Beslut 

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

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 67   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 67 Svar på remiss om Dalarnas Regionala Servicepro-
gram 

Diarienummer KS 186/10 

Ärendet 
Länsstyrelsen Dalarna har ett regeringsuppdrag att utarbeta ett regionalt 
serviceprogram för att stärka dagligvarubutiker och drivmedelsstationer med 
strategisk betydelse för varu- och drivmedelsförsörjningen. I uppdraget in-
går också att skapa en ökad samordning mellan kommersiell och offentlig 
service där så är ändamålsenligt. 

Kommunstyrelseförvaltningens (näringslivskontoret) förslag är att Falu 
kommun ska ingå som aktör i Dalarnas Regionala Serviceprogram (RSP) 
2010-2013 samt att stödja utsänd remiss.  

Beslutsunderlag 
Remiss – Regionala Serviceprogrammet daterad 2010-02-18/ Dalarnas Re-
gionala Serviceprogram 2010-2013 (Remissupplaga 2010-02-18). 

Kommunstyrelseförvaltningens (näringslivskontoret) tjänsteskrivelse 2010-
03-12. 

Beslut 

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

att  Falu kommun ska ingå som aktör i Dalarnas Regionala Serviceprogram 
(RSP) 2010-2013, 

att Falu kommun stödjer utsänd remiss samt 

att  detta dock ej får tolkas innefatta ytterligare, eller annorstädes utgöra ett 
befullmäktigande för, eventuella ekonomiska eller personella åtaganden 
utöver det som Falu kommun redan ger.  

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) 

Länsstyrelsen Dalarna 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 68   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 68 Finansrapport per 2009-12-31 

Diarienummer KS 197/10 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) avlämnar rapport rörande 
medelsförvaltningen inom kommunkoncernen per 2009-12-31. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är att ta informa-
tionen till protokollet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2010-02-
26. 

Beslut 

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

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 69   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 69 Förfrågan om förslag till vattenskoterområden i Da-
larnas län 

Diarienummer KS 192/10 

Ärendet 

Länsstyrelsen Dalarna har på nytt ställt en fråga till länets kommuner om 
förslag på vattenskoterområden inom respektive kommun. Ärendet har in-
ternremitterats till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret), 
trafik & fritidsnämnden och miljönämnden med stadsbyggnadskontoret som 
samordnare. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret och miljökontoret) 
och trafik- och fritidsförvaltningens förslag är enligt beslutsrutan nedan.  

Beslutsunderlag 
Förfrågan från länsstyrelsen Dalarna om förslag till vattenskoterområden i 
Dalarnas län. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret och miljökontoret) 
och trafik- och fritidsförvaltningens förvaltningsgemensamma tjänsteskri-
velse 2010-03-24. 

Beslut 

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

att  föreslå Länsstyrelsen Dalarna att utreda om Knätjärn och Stora Hovtjär-
nen i Falu kommun uppfyller förordningen kriterier för vattenskoterom-
råden samt 

att uppmana Länsstyrelsen att under arbetet med att identifiera vattensko-
terområden inför sommaren 2010 samverka med berörda tjänstemän 
inom Falu Kommun. 

 

Expeditioner 
Länsstyrelsen Dalarna, inkl. den förvaltningsgemensamma tjänsteskrivelsen 
2010-03-24. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 70   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 70 Information om livsmedelsupphandling 

Diarienummer KS 28/10 

Ärendet 
Kostchef Katarina Lindberg, upphandlingschef Ulla Gustavsson samt inkö-
pare Pia Sundell från Borlänge kommun informerar om den samverkan som 
finns mellan Borlänge, Gagnefs, Säters och Smedjebackens kommun ifråga 
om livsmedelsupphandling.  

Beslut 

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

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att söka få till stånd en gemen-
sam upphandling med Borlänge, Gagnefs, Säters och Smedjebackens 
kommun ifråga om livsmedelsupphandling under år 2010 samt 

att hänskjuta frågan om underlaget för upphandlingen till det allmänna ut-
skottet. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 

Kommunservice 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 71   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 71 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 11/09, KS 9/10 

Ärendet 
Ordförande Mikael Rosén lämnar aktuell information från Tillväxtrådet, 
Miljörådet, Folkhälsorådet, Beredningen för Falun Borlänge regionen, Falun 
Borlänge regionen AB och Region Dalarna. 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll från tillväxtrådets möte 2010-01-27 

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§ 72   2010-03-30  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 72 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. 

 

 

 

 

 

 


	 

