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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
fastighetsutskott    2010-05-25  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Kommunfastigheters sammanträdesrum, Ölandsgatan 5 i Falun  Plats och tid 
Kl. 08.30-11.55 och 13.15-17.25 

Kerstin Söderbaum Fletcher (FP), ordf Margareta Källgren (S) Beslutande 
Bo Jönsson (M) Sören Johansson (V), del av 

 § 23, § 31 Krister Johansson (S), del av §23,  
 §§ 24-30, 32-40  
Leif Löfberg (FAP) 
 

Håkan Nohrén (KD), §§ 24, 26-27,  
del av 32, 34, 36-40 

Sören Johansson (V), när han ej 
tjänstgör enl ovan 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

 

Markchef Karin Eliasson, §§ 24, 36, 38-39  
Markingenjör Lars Gustafsson, §§ 24, 36, 38-39 
Avdelningschef Hedberg Jan, § 23        Controller Leif Svensson, §§ 23-24 

Övriga deltagare 

Drifttekniker Lars-Åke Svensson, §30  Consult Fredrik Andelius, § 32 
Lokalplanerare Paula Aspfors, §§ 32-33 
Förvaltn assistent Lena Runn Hillbom, §§ 32-33 
Avdelningschef  Niklas Linnsén, §§ 32-34 
Assistent Heléne Allanson 
Nämdadm Kerstin Bryskhe Persson 
  

  
Bo Jönsson Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset, 2010-06-07 Justeringens tid och plats 

23 - 40 Justerade paragrafer 

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

Sekreterare 

  
………………………………………………………….….. 
Kerstin Söderbaum Fletcher 

Ordförande 

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

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
Sammanträdesdatum  2010-05-25  
Datum när anslaget sätts upp 2010-06-07   
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
fastighetsutskott    2010-05-25  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
fastighetsutskott § 23   2010-05-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 23 Verksamhetsgenomgång 

Diarienummer KS 84/10 

Ärendet 
Behandling av punkterna 1, 2, 8 och 9 av kommunstyrelseförvaltningens 
(kommunfastigheter) verksamhet utifrån följande dagordning: 

1. Ekonomi: budget- och kostnadsuppföljning 

2. Uthyrning: vakansläge månadsvis från 2009-01-01 

3. Förvaltningarnas fastighetsansvariga 

4. Lokalförsörjningsplanering 

5. Försäljningar 

6. Organisation/ Personal 

7. Rapportering verksamhet 

8. Underhåll 

9. Upphandlingar: ramavtal och förfrågningsunderlag 

10. Större projekt 

11. Övriga frågor 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2010-
05-12/vakanser och uppsagda lokaler 2010-05-12. 

Beslut 

Fastighetsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Kerstin Söderbaum 
Fletchers förslag 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
fastighetsutskott § 24   2010-05-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 24 Vägledningsdiskussion angående ekonomiska principer 
vid markförvärv 

Diarienummer KS 377/10 

Ärendet 
Principdiskussion angående om vem som skall belastas med kapitalkostna-
der vid nya förvärv. Är det kommunfastigheter eller den som får förvalt-
ningsuppdraget enligt nuvarande modell? 

Controller Leif Svensson redogör för ärendet. 

Tidigare behandling 
Beslut år 2001 om naturvårdsprogram för kommunägd mark. 

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

Beslut 

Fastighetsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Kerstin Söderbaum 
Fletchers förslag 

att  ta fram en modell för prissättning och kostnadsfördelning av nya för-
värv, som redovisas till fastighetsutskottets sammanträde den 20 okto-
ber 2010. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
fastighetsutskott § 25   2010-05-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 25 Lokalförsörjningsplan – socialförvaltningen nästa steg 

Diarienummer KS 87/10 

Ärendet/ Tidigare behandling 
Socialförvaltningens lokalförsörjningsplan antogs av kommunstyrelsens 
fastighetsutskott den 24 april 2010.  

I arbetet med att implementera planens intentioner tillsammans med social-
förvaltningen kommer fastighetsutskottets presidium att träffa socialnämn-
dens presidium och förvaltningsledningen. Dessa möten genomförs för att 
skapa en förståelse mellan de politiska ledningarna för respektive förvalt-
ning/kontor utifrån lokalförsörjningsplanen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2010-
05-12. 

Beslut 

Fastighetsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Kerstin Söderbaum 
Fletchers förslag 

att  genomföra möten mellan fastighetsutskottet och socialnämndens presi-
dium. 

 

Expeditioner 
Socialnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
fastighetsutskott § 26   2010-05-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 26 Information om utredning Kulturfyr 

Diarienummer KS 220/10 

Ärendet/Tidigare behandling 
Fastighetsutskottets har, vid utskottets sammanträden i mars och april 2010, 
diskuterat hur kommunstyrelseförvaltningen, med de lokaler som kommu-
nen äger, kan stödja en utveckling för att uppnå målsättningen med projekt 
kulturfyr Dalarna. 
Projektet är ett samverkansprojekt mellan Falu kommun och Landstinget 
Dalarna och syftar till att göra kulturen mer samlad och synlig. Falun ska 
profileras som kulturstad med kännetecken som ger lyskraft och effekt i hela 
länet. 

Aktuell information om utredning kulturfyr lämnas av fastighetsutskottets 
ordförande.  

Beslut 

Fastighetsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Kerstin Söderbaum 
Fletchers förslag 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
fastighetsutskott § 27   2010-05-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 27 Ansvarsorganisation för elektriska installationer i Falu 
Kommun  

Diarienummer KS 376/10 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår att reviderad 
ansvarsdelegering för elektriska installationer i Falu Kommun, enligt elin-
stallatörsförordningen för elarbeten SFS 1990:806, ska antas och godkän-
nas. 

Fastighetschef Olle Wiking föredrar ärendet. 

Tidigare behandling 

Delegerat elansvar för att utföra elarbeten i Falu Kommun har upprättats i 
kommunen 2003. 

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

Beslut 

Fastighetsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Kerstin Söderbaum 
Fletchers förslag 

att  anta och godkänna den reviderade ansvarsdelegeringen för elektriska 
installationer i Falu Kommun daterad 2010-05-12.  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
fastighetsutskott § 28   2010-05-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 28 Information om rutin för beställningar/avrop 

Diarienummer KS 84/10 

Ärendet 
Information om rutin för att säkerställa att avrop/beställningar görs av behö-
rig personal, inom tillåtna beloppsgränser. 

Fastighetschef Olle Wiking föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2010-
05-11. 

Beslut 

Fastighetsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Kerstin Söderbaum 
Fletchers förslag 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
fastighetsutskott § 29   2010-05-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 29 Nulägesinformation från projektet Västra Falun 15 Eg-
nellska samt beslut om igångsättningstillstånd 

Diarienummer KS 691/09 

Ärendet 
Vid fastighetsutskottets första sammanträde fick fastighetsutskottet en kort-
fattad information och A-ritningsmaterial för projektet.  

Kommunfastigheter informerade om att förfrågan var utlämnad på en total-
entreprenad och fortsatt arbete med projektet vid fastighetsutskottet andra 
möte. Kommunfastigheter fick uppdrag att upphandla entreprenaden. 

Fastighetschef Olle Wiking informerar om projektets nuläge. 

Tidigare behandling 
Falu Kommun genom kommunfastigheter har projekterat en totalentrepre-
nad för nybyggnad av kontorshus på Kv Västra Falun 15. Fastighetsutskot-
tets har tidigare tagit del av information om projektet och har givit kommun-
fastigheter uppdraget att infordra anbud på totalentreprenad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2010-
05-11. 

Beslut 

Fastighetsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Kerstin Söderbaum 
Fletchers förslag 

att  bevilja igångsättningstillstånd för projektet Västra Falun 15 Egnellska,  

att  uppdra till fastighetschefen att sluta avtal om anslutning till fjärrkyla till 
det erbjudna priset samt 

att  i övrigt ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
fastighetsutskott § 30   2010-05-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 30 Idus - information och visning av programmet 

Diarienummer KS 84/10 

Ärendet 
Kommunfastigheter har sedan 2005 ett arbetsordersystem, Idus, där felan-
mälan och återkommande arbetsorder på arbetsuppgifter hanteras.    

Drifttekniker Lars-Åke Svensson informerar och visar programmet. 

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

Beslut 

Fastighetsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Kerstin Söderbaum 
Fletchers förslag 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
fastighetsutskott § 31   2010-05-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 31 Kostnader för verksamhetslokaler vid evenemang 

Diarienummer KS 84/10 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår att hanteringen 
av extra kostnader för verksamhetslokaler vid evenemang ska ses över. 

Beslut 

Fastighetsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Kerstin Söderbaum 
Fletchers förslag 

att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att se 
över hanteringen av extra kostnader för verksamhetslokaler vid evene-
mang. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
fastighetsutskott § 32   2010-05-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 32 Nya modellen för hyreskontrakt 

Diarienummer KS 175/08 

Ärendet 
Kommunfastigheter har till 2010 tagit fram ett nytt upplägg kring hela den 
interna kontraktshanteringen som kommunfastigheter ansvarar för. Det är i 
linje med den beslutade Lokalpolicyn för Falu kommun. 

Beslutet om prissättning på 2008 års nivå har krävt att kontraktshanteringen 
ses över för att följa den nya prissättningen på lokalerna.     

Konsult Fredrik Andelius förevisar den nya modellen. 

Tidigare behandling 

Beslut om förändrade ramar med hänsyn till den nya prissättningen av loka-
ler inom Falu kommun gjordes 2008. 

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

  Beslut 

Fastighetsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Kerstin Söderbaum 
Fletchers förslag 

att  verkställa modell för kontraktshantering enligt kommunstyrelse-
förvaltningens (kommunfastigheter) redovisning 2010-05-12. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
fastighetsutskott § 33   2010-05-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 33 Lokalinformation 

Diarienummer KS 83/10 

 Ärendet 

- Information om pågående lokalutredning gällande strategisk lokalförsörj-
ning för gymnasiet. 

Lokalplanerare  Paula Aspfors informerar. 

 - Information om kommande detaljplaneändringar för skolans lokaler. 

 Avdelningschef Linnsén Niklas informerar.   

Beslutsunderlag 

 Beslut 

Fastighetsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Kerstin Söderbaum 
Fletchers förslag 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
fastighetsutskott § 34   2010-05-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

Diarienummer KS 653/09 

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

Avdelningschef Niklas Linnsén föredrar ärendet och förslag till beslut. 

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

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2010-
05-25. 

Beslut 

Fastighetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  erforderliga investeringsmedel för projektets genomförande tillsätts 
under förutsättning av att hyresavtal tecknas med båda parter samt 

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

 
 



 15 (21) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
fastighetsutskott § 35   2010-05-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 35 Ombyggnad av el – och ventilationsanläggning i Rådhu-
set, antagande av entreprenör  

Diarienummer KS 371/10 

Ärendet 
Rådhusets installationer för luftbehandling, värme och el tillkom vid en stör-
re ombyggnad i början på 1960-talet, vilket innebär att nuvarande installa-
tioner är ca 50 år gamla. Kommunfastigheter har under våren 2010 utfört 
projektering och erhållit budgetpriser, från ramupphandlade entreprenörer, 
för en ombyggnad. 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) föreslår att fastighets-
utskottet uppdrar till kommunfastigheter att anta entreprenörer för rubrice-
rade entreprenad och att påbörja ombyggnadsarbetena. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2010-
05-01. 

Beslut 

Fastighetsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Kerstin Söderbaum 
Fletchers förslag 

att  uppdra till fastighetschefen att teckna avtal, enligt offerter, med rament-
reprenörer, 

att bevilja igångsättningstillstånd för etapp 1 samt 

att genomföra åtgärder, under förutsättning att överenskommelse med kund 
träffas. 

 

 



 16 (21) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
fastighetsutskott § 36   2010-05-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 36 Principer för fastighetsförsäljning 

Diarienummer KS 84/10 

Ärendet 
Markchef Karin Eliasson och markingenjör Lars Gustafsson från kommun-
styrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) redogör för principer för fas-
tighetsförsäljning.  

Fastighetsutskottet får en redogörelse utifrån: 
• Historik 
• Försäljningar på gång 
• Hur ser processen ut 
• Vad kan vi förbättra 
• Reavinster 

Beslut 

Fastighetsutskottet beslutar, i enlighet med ordförande Kerstin Söderbaum 
Fletchers förslag 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
fastighetsutskott § 37   2010-05-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

Diarienummer KS 587/08 

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

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

Beslutsunderlag 

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

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrielse 2010-
05-17. 

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

KopparStadens yttrande 2009-08-25. 

Yrkanden 
Krister Johansson: Första att-satsen i förvaltningens förslag ska strykas 
(nr.1). 

Ordförande Kerstin Söderbaum Fletcher och Leif Löfberg: Andra att-satsen 
ska lyda att beakta genomförd inventering av behovet av seniorboende i 
boendeplanen för äldre genom en aktiv seniorkö (nr.2). 

Krister Johansson: Motionen ska vara bifallen (nr.3). 

Bo Jönsson: Motionen ska vara besvarad (nr.4). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena i ordning enligt nedan. 

Först ställs proposition på Krister Johanssons yrkande (nr.1) vilket fastig-
hetsutskottet ställer sig bakom. 

Därefter ställs proposition på ordförandens med fleras yrkande (nr.2) vilket 
fastighetsutskottet ställer sig bakom. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
fastighetsutskott § 37   2010-05-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Slutligen ställer ordförande proposition på Krister Johanssons yrkande (nr.3) 
mot Bo Jönssons yrkande (nr.4) och finner att fastighetsutskottet beslutar 
enligt Krister Johanssons yrkande. 

Beslut 

Fastighetsutskottet föreslår således kommunfullmäktige besluta 

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

att  motionen är bifallen. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
fastighetsutskott § 38   2010-05-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

Diarienummer KS 439/09 

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

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

Markingenjör Lars Gustafsson föredrar ärendet. 

Tidigare behandling 
Ärendet om försäljning av räddningsstationerna i Falu kommun (Falun, 
Svärdsjö och Enviken) har behandlats vid ett flertal tillfällen i allmänna ut-
skottet, utvecklingsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
under 2009/2010. 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 september 2009, bl.a. att fastigheten 
Borgärdet 79:1 ska säljas till RDM. 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 oktober 2009, att uppdra till kommun-
styrelsen att genomföra försäljningen av fastigheten Hedgårdarna 4:12 till 
RDM. 

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

Yrkanden 
Ordförande Kerstin Söderbaum Fletcher: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Fastighetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

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

att  uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och markchefen att upprätta 
och underteckna köpekontrakt avseende fastigheterna Falun Borgärdet 
79:1 och Falun Hedgårdarna 4:12. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
fastighetsutskott § 39   2010-05-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

Diarienummer KS 204/04 

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

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-05-03. 

Yrkanden 
Ordförande Kerstin Söderbaum Fletcher: Enligt beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Fastighetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  sälja fastigheten Falun Kungsgården 2,  

att  uppdra till kommunstyrelsens ordförande och markchefen att upprätta 
och underteckna köpekontrakt samt  

att  Falu kommun inte kommer att medverka till att fastigheten planläggs 
för bostadsändamål. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens 
fastighetsutskott § 40   2010-05-25  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 40 Rapport från genomförandet av kommunstyrelsens fas-
tighetsutskott          

Diarienummer KS 286/09 

Ärendet/ Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober 2009 om att bilda ett fastig-
hetsutskott. Beslutet genomfördes efter det att en utredning av kommunfas-
tigheters verksamhet genomförts enligt direktiv fastställda i oktober 2008. 
Återrapportering av genomförandet skall ske till kommunstyrelsen i juni 
2010. 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) rapport lämnas nu till 
kommunstyrelsen.  

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

Yrkanden 

Ordförande Kerstin Söderbaum Fletcher: Enligt beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Fastighetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att  ta rapporten till protokollet. 

 

 

 

 


	 

