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Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 1   2011-02-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 1 Anmälningsärenden 

Ärendet 
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning date-
rad 2011-01-21. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
förslag 

att  ta ovanstående anmälningsärenden till protokollet. 

 
 

 



FALU KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
Anmälningsärenden 
 

Nr
 

Ärende  Dnr

1. Ansökan till Länsstyrelsen Dalarnas län om förlängt förordnade av Dan 
Westerberg som borgerlig vigselförrättare 
Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län om särskilt förordnade för Dan 
Westerberg som vigselförrättare t.o.m. 2014-12-31 
Ansökan till Länsstyrelsen Dalarnas län om förordnade av Veronica 
Lidman Ek som borgerlig vigselförrättare 
Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län om särskilt förordnande för 
Veronica Lidman Ek som vigselförrättare t.o.m. 2015-12-31 
 

KS 10/10 

2. Remiss från Länsstyrelsen Dalarnas län Ansökan från 
Dos/Distansapoteket AB om att använda övervakningskamera 
Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län Ansökan från Dos/Distansapoteket 
AB om att använda övervakningskamera 
 

KS 665/10 

3. Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län att använda fyra 
övervakningskameror vid butiken på Strandvägen 23 i Falun 
 

KS 583/10 
 

4. Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län att använda övervakningskamera 
vid bensinstationsanläggningen på Storgatan 21 Bjursås 
 

KS 647/10 

5. Komplettering av ansökan 2010-10-13 från Falu frigymnasium AB om 
statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Falu 
kommun, dnr 32-2010:1756 
Beslut från Skolinspektionen om avslag och avskrivning; Ansökan från 
Falu Frigymnasium AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en 
fristående gymnasieskola i Falu kommun 
 

KS 312/10 
 

6. Minnesanteckning Stadsbyggnadsberedning 2010-09-07 
Minnesanteckning Stadsbyggnadsberedning 2010-10-12 
 

KS 133/10 

7. Minnesanteckningar från Faluns lokala Brottsförebyggande råd ( BRÅ) 
2010-12-08 
Svar på anhållan om representation i BRÅ 
 

KS 13/10 
 

8. Minnesanteckningar Miljörådet 2010-11-08 KS 73/10 
 

9. Protokoll från extra bolagsstämma i KopparStaden Förvaltning AB 2010-
11-23 
Protokoll från KopparStaden Förvaltning AB, styrelsesammanträde 2010-
11-22 
Protokoll från KopparStaden AB, styrelsemöte 2010-11-29 
 

KS 18/10 

10. Protokoll från Falu Energi & Vatten AB styrelsesammanträde nr 8 2010-
12-17 
Protokoll från Falu Krafts AB extra bolagsstämma 2010-12-17 
 

KS 19/10 
 

11. Protokoll Kommunala Handikapprådets arbetsutskott 2010-11-10 
Protokoll Kommunala Handikapprådets arbetsutskottet 2010-11-17 
 
 
 

KS 104/10 
 



12. Skrivelse från kommundirektören Torkel Birgersson: Information till 
Länsstyrelsen Dalarnas län angående Vattentjänstern i byn Gårdvik, Falu 
kommun 
 

KS 108/08 

13. Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas Län Ansökan från Kopparleden AB om 
tillstånd att använda övervakningskamera  
 

KS 606/10 

14. Informations- och prognosbrev om asylsökande, mottagning av nyanlända 
och etablering på arbetsmarkanden 2010-2011 
 

ÖVRIG 
POST 

15. Förlängning av avtal mellan Falu kommun och Landstinget Dalarna - 
Insatser om folkhälsoarbetet i Falu kommun  
 

KS 702/10 

16. Skrivelse till regeringen; Prioriteringen av prövningen av det överklagade 
ärendet angående detaljplan för Östra delen av Dalregementet i Falu 
kommun 
 

KS 529/08 

17. Beslut från Skolinspektionen bidrag för nationellt godkänd 
idrottsutbildning Ansökan från Yrkesakademin AB om statlig tillsyn och 
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Falu kommun 
 

KS 351/08 

18. Beslut från Skolinspektionen 2010-11-30 Betygsrätt för NTI-skolan AB 
för utbildningar motsvarande kommunal vuxenutbildning: Ansökan från 
NTI-skolan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående 
gymnasieskola i Falu kommun 
 

KS 403/06 
 
 

19. Beslut från Skolinspektionen Betygsrätt för Landstinget Dalarna, Fornby 
folkhögskola för utbildning motsvarande svenskundervisning för 
invandrare 
 

ÖVRIG 
POST 

20. Falu kommuns yttrande till Förvaltningsrätten angående 
laglighetsprövning av VA-taxa 
 

KS 376/08 
 

21. Protokoll från Världsarvsrådet Falun 2010-11-26 KS 9/11 
 

22. Protokoll från Räddningstjänsten Dala Mitt 2010-12-17 KS 16/10 
 

23. Förordnande av kommunalråd Jonny Gahnshag som ledamot i insynsrådet 
vid Länsstyrelsen i Dalarnas län 
 

KS 2/11 

24. Beslut från förvaltningsrätten i Falun; Avslag på yrkande om inhibition av 
överklagat beslut i kommunfullmäktige den 9 december 2010, § 49 

KS 774/08 

 
 
Falun 2011-01-21 
 
 
 
Jonny Gahnshag 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 2   2011-02-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 2 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 
2011-01-21. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut i 
låneärenden, daterat 2010-12-07 (2 st). 

Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut i 
borgensärende, daterat 2010-12-14. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut 
avseende attesträttigheter 2010, daterat 2010-11-23. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut 
avseende personalärende, daterat 2011-01-12. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbe-
slut avseende överlåtelse av fastighet samt upplåtelse av servitut 2011-01-
14. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbe-
slut avseende attesträttigheter 2011, daterat 2011-01-11. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbe-
slut; utbetalning av stöd och bidrag till vissa handikapporganisationer för 
2011 och första kvartalet 2012, daterat 2011-01-14. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbe-
slut att inte begära Länsstyrelsens medgivande angående ändring av gräns 
för kommun och församling enligt skrivelse från Lantmäteriet om fastig-
hetsreglering av Ytterboda 13:5, daterad 2010-12-08. 

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

Från kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) delegationsbeslut 
avseende attesträttigheter 2011, daterat 2010-12-22. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut 
avseende underlag förhandlingar och överläggningar, daterad 2011-01-18 
(3 st.). 

Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut 
avseende personalärenden, daterade 2010-12-02, 2010-12-28 och 2011-01-
19. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (kommunservice) delegationsbeslut av-
seende personalärenden daterade 2011-01-10 (2 st). 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 2   2011-02-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Från kommunstyrelseförvaltningen (kommunservice) delegationsbeslut av-
seende avtal daterade 2011-01-04 (4 st). 

Från kommunstyrelseförvaltningen (kommunservice) delegationsbeslut av-
seende fordonsbeställningar daterat 2011-01-04. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags för-
slag 

att  ta föreliggande delegationsbeslut till protokollet. 

 

 



FALU KOMMUN 
BESLUTSORGAN OCH KOMMUNDIREKTÖREN 
 
 
Delegationsärenden för rubricerat 
 

Nr
 

Ärende  Dnr

1.  Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2010-11-23  
 

 

2.  Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott 2010-11-24 
 

 

3.  Protokoll från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2010-11-24 
 

 

4.  Protokoll från kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 
 2010-11-22  
 

 

5.  Protokoll från Landsbygdsgruppen  2010-12-07 KS 71/02 
 

6.  Protokoll från Evenemangsrådet 2010-12-09  KS 25/10 
 

7.  Delegationsbeslut deltagande i Cykelfrämjandets 
Kommunvelometer 2011 
 

KS 5/10 
 

8.  Delegationsbeslut kommunfullmäktiges julsupé 2010 KS 5/10 
 

9.  Svar till Skolinspektionen angående Falu Frigymnasiums 
komplettering av ansökan Dnr 32-2010:1756 
 

KS 312/10 
 

10.  Delegationsbeslut medfinansiering; Ansökan till Tillväxtverket 
om projektmedel till program för kulturella och kreativa näringar 
 

KS 722/10 
 

11.  Beslut enligt 6 kap 36 § Kommunallagen (1991:900): Yttrande 
till Socialstyrelsen föranlett av tillsyn enligt 3 kap 19 § 
Socialtjänstförordningens vid Kombo flyktingboende HVB 

KS 727/10 

 
 
 
Falun 2011-01-27 
 
 
 
Eva Dahlander 
Kanslichef 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 3T   2011-02-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 3 Svar på motion från Anna Hägglund (C): Falun bör vara 
med i täten för satsning på elbilar 

Diarienummer KS 434/10 

Ärendet 
Anna Hägglund föreslår i en motion att Falu kommun beslutar att nu påbör-
ja förberedelserna för att introducera elbilar i kommunens fordonspark ge-
nom att inventera förutsättningarna och behov så att beställningar kan läg-
gas preliminärt och en fungerande infrastruktur för elbilar kan byggas upp 
inför starten av nästa ramavtal. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår i samordnat svar 
med Falu Energi & Vatten AB,  
att som en del i kommande upphandling av fordon ta med elbilar som en typ 
av fordon, 
att påbörja en inventering av behov och efterfrågan av elbilar inom kommu-
nens verksamhet i god tid inför kommande upphandling, 
att följa upp det arbete som Falu Energi & Vatten AB tillsammans med tra-
fik- & fridsförvaltningen har påbörjat när det gäller uppbyggnaden av den 
infrastruktur som behövs för att kunna använda elbilar samt 
att anse motionens intention bifallen. 

Tidigare behandling 

Allmänna utskottets föreslag är enligt beslutsrutan nedan.  

Beslutsunderlag 

Motion från Anna Hägglund 2010-06-09. 

Svar på motion från Falu Energi & Vatten 2010-07-12. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 
2010-12-13. 

Protokoll från allmänna utskottet 2011-01-19, § 7. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag och Agneta Ängsås: Bifall till allmänna utskottets 
förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  som en del i kommande upphandling av fordon ta med elbilar som en 
typ av fordon, 

att  påbörja en inventering av behov och efterfrågan av elbilar inom kom-
munens  verksamhet i god tid inför kommande upphandling, 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 3T   2011-02-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  följa upp det arbete som Falu Energi & Vatten AB tillsammans med 
trafik- & fridsförvaltningen har påbörjat när det gäller uppbyggnaden av 
den infrastruktur som behövs för att kunna använda elbilar samt 

att  motionen är bifallen med undantag av yrkandet om beställningar av 
fordonsinköp. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 4Sva  2011-02-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 4 Svar på medborgarförslag: Kommunens val vid 
upphandling och inköp rörande djurtestade produk-
ter 

Diarienummer KS 547/10 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen fattar beslut om, att av djur-
etiska skäl i första hand välja att upphandla eller köpa in produkter som inte 
är testade på djur. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret och miljökontoret) föreslår 
att medborgarförslaget avslås. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottet förslag är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2010-09-07. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontor och miljökontor) tjänste-
skrivelse 2010-12-20. 

Protokoll från allmänna utskottet 2011-01-19, § 8. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till allmänna utskottets förslag med tillägg 
att frågan aktualiseras igen inför nästa upphandling med kostnads- och konse-
kvensbeskrivningar. 
Linnea Risinger, Erik Eriksson och Kicki Stoor: Bifall till medborgarförslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen  
beslutar enligt sitt eget förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  avslå medborgarförslaget men att frågan aktualiseras igen inför nästa 
upphandling  med kostnads- och konsekvensbeskrivningar.  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 5   2011-02-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 5 Investeringar, specificering av budget 2011 samt 
överföring från 2010 

Diarienummer KS 14/11 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har uppdraget att under första kvartalet 2011 arbeta fram 
detaljerade investeringsramar för år 2011.  

Förvaltningarna lämnar årligen in ansökningar om överföring av invester-
ingsmedel för pågående projekt som inte hunnit slutföras under innevarande 
år. 

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

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med fastställandet av budget 
2011, den 25 november 2010, att för kommunen som helhet godkänna 133 
000 tkr i årlig investeringsram inom planperioden 2011-2013 och uppdra åt 
kommunstyrelsen att under första kvartalet 2011 arbeta fram detaljerade 
investeringsramar för år 2011. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan. Utvecklingsut-
skottet beslutade för egen del att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen 
(ekonomikontoret) att göra en uppföljning av investeringsläget per 30 april 
2011 och samtidigt göra en bedömning av eventuellt lånebehov. Återrappor-
tering ska ske till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse  
2011-01-10. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-01-18, § 9. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  trafik- och fritidsnämnden disponerar över maximalt 22 300 tkr av 
kommunens totala investeringsbudget 2011 enligt bilaga till kommun-
styrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-01-10, 

att  utöka trafik- och fritidsnämndens investeringsbudget år 2011 med 15 
957 tkr för att slutföra pågående investeringsprojekt från 2010, 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 5   2011-02-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  kommunstyrelseförvaltningen ( kommunfastigheter) disponerar över 
maximalt 61 800 tkr av kommunens totala investeringsbudget 2011 en-
ligt bilaga till kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänste-
skrivelse 2011-01-10, 

att  utöka kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) invester-
ingsbudget 2011 med 52 400 tkr för att slutföra pågående investerings-
projekt från 2010, 

att  utvecklingsområdena tilldelas investeringsmedel med maximalt 8 800 
tkr av kommunens totala budget 2011, varav projektet Södra centrum 
tilldelas 6 000 tkr, 

att  bostadsexploateringar tilldelas investeringsmedel med maximalt 5 900 
tkr av kommunens totala budget 2011, 

att  skolnämnden disponerar över maximalt 7 550 tkr av kommunens totala 
investeringsbudget 2011, 

att  socialnämnden disponerar över maximalt 1 700 tkr av kommunens tota-
la investeringsbudget 2011, 

att  omvårdnadsnämnden disponerar över maximalt 3 500 tkr av kommu-
nens totala investeringsbudget 2011, 

att  kultur- och ungdomsnämnden disponerar över maximalt 400 tkr av 
kommunens totala investeringsbudget 2011, 

att  miljönämnden disponerar över maximalt 250 tkr av kommunens totala 
investeringsbudget 2011, 

att  kommunstyrelseförvaltningen ( IT-kontoret) disponerar över maximalt 
4 400 tkr av kommunens totala investeringsbudget 2011, 

att  kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) disponerar över 
maximalt 1 200 tkr av kommunens totala investeringsbudget 2011 samt 

att  kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) disponerar över maximalt 
1 000 tkr av kommunens totala investeringsbudget 2011. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 6   2011-02-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 6 Försäljning av Falu Organisation AB 

Diarienummer KS 105/11 

Ärendet 
Falu Organisation AB är ett helägt dotterbolag till Falu kommuns Förvalt-
ning AB som i sin tur är ett dotterbolag till Falu Stadshus AB som är mo-
derbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolaget är även kommandit-
delägare i förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB. 

Falu Organisation AB:s verksamhet har varit att inom Falu kommun äga och 
förvalta den fastighet på Ingarvet i Falun där Falu Energi & Vatten AB 
(FEV) uppfört ett kraftvärmeverk. FEV arrenderar marken av bolaget. 

Orsaken till att Falu Organisation äger marken var att kraftvärmeverket och 
fastigheten av leasingtekniska skäl inte fick vara i samma ägares hand. Detta 
villkor är inte längre aktuellt och FEV har anmält att man önskar förvärva 
aktierna i bolaget och därigenom fastigheten för bokfört värde (102 000 kr) 
för att på ett bättre sätt integrera fastigheten i den egna bolagskoncernen. 

Styrelsen för Falu Kommuns Förvaltning AB har den 20 december 2010 
beslutat att godkänna att bolaget säljs på dessa villkor och begärt att kom-
munfullmäktige i Falu kommun godkänner försäljningen. 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-01-08. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-01-18, § 10. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets 
förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna att Falu Kommuns Förvaltning AB försäljer samtliga aktier i 
Falu Organisation AB till FEV eller till annat bolag inom FEV-
koncernen på de villkor som framgår av denna skrivelse samt  

att  kommunfullmäktige uppdrar till Falu Kommuns Förvaltning AB att 
vara kommanditdelägare i förvaltningsbolaget Högskolefastigheten 
Lugnet KB. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 7   2011-02-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 7 Ändrade avgifter på kommunala parkeringsplatser 

Diarienummer KS 715/10 

Ärendet 
Kommunen har tillsammans med fastighetsägare i Falu tätort bildat parker-
ingsbolaget Falu-P AB. Genom samverkan är målsättningen att förbättra 
och utveckla parkeringsverksamheten i Falu tätort. Falu-P AB har i skrivel-
se, daterad den 25 november 2010, kommit med ett förslag om att den max-
imala avgiften ska höjas från 10 kronor till 20 kronor per timme och att nöd- 
vändiga myndighetsbeslut om de kommunala parkeringsavgifterna ska upp-
dras åt trafik- och fritidsnämnden.  

Trafik- och fritidsförvaltningen har i skrivelse, den 13 december 2010, före-
slagit en förändring av parkeringsavgift och att trafik- och fritidsnämnden 
även, inom av kommunfullmäktige givna ramar, fastställer kontrollavgift 
enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret, stadskansliet) ställer sig 
bakom trafik- och fritidsnämndens beslut enligt nedan med tillägg att erfor-
derliga justeringar av trafik- och fritidsnämndes reglemente införs. 

Tidigare behandling 
Trafik- och fritidsnämnden beslutade den 15 december 2010 att föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
att maximal parkeringsavgift får tas ut med 20 kronor per timme inklusive 
moms, 
att uppdra åt trafik- och fritidsnämnden att besluta om parkeringsavgifter 
inom gränsen för den maximala parkeringsavgiften,  
att kontrollavgiften enligt lag om kontrollavgift vid olovlig parkering 
(1984:318) vid felparkering inom kommunal kvartersmark ska vara högst 
1000 kronor och lägst 200 kronor samt  
att  uppdra åt trafik- och fritidsnämnden att fastställa kontrollavgifterna 
inom detta intervall. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (tjänsteskrivelse (ekonomikontoret, stads-
kansliet) 2011-01-05. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2010-12-15 § 120/tjänsteskrivelse 
2010-12-13. 

Skrivelse från Falu P AB 2010-11-25. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-01-18, § 11. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 7   2011-02-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 

Mikael Rosén, Sten H Larsson, Agneta Ängsås och Ingrid Näsman: Den maximala  
parkeringsavgiften som får tas ut är 15 kronor per timme inklusive moms samt  
att kontrollavgiften vid olovlig parkering vid felparkering inom kommunal kvar- 
tersmark ska vara högst 500 kronor och lägst 200 kronor, oförändrad avgift för  
handikapplatser 1000 kronor. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt sitt eget förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  maximal parkeringsavgift får tas ut med 20 kronor per timme inklusive 
moms, 

att  uppdra åt trafik- och fritidsnämnden att besluta om avgiftszoner och 
parkeringsavgifter för respektive zon, inom gränsen för den maximala 
parkeringsavgiften, 

att  kontrollavgiften enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig 
parkering vid felparkering inom kommunal kvartersmark ska vara högst 
700 kronor och lägst 200 kronor, oförändrad avgift för handikapplatser 
1000 kronor samt  

att  uppdra åt trafik- och fritidsnämnden att fastställa kontrollavgifterna 
inom detta intervall. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att  erforderliga justeringar av trafik- och fritidsnämndes reglemente införs. 

Reservation  
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan Hammar (M),  
Agneta Ängsås (C), Sten H Larsson (FAP), Ingrid Näsman (KD) reserverar sig mot  
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Expeditioner 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 8Go   2011-02-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 8 Godkännande av verksamhetsberättelse och årsre-
dovisning samt beviljande av ansvarsfrihet för Lin-
derdahlska Stiftelsen avseende år 2009 

Diarienummer KS 625/10 

Ärendet 
Styrelsen för Linderdahlska Stiftelsen lämnar årligen till Falu Kommun in 
sin verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse.  

Kommunfullmäktige beslutade den 11 februari 2010 att godkänna Linder-
dahlska Stiftelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse avseende 
verksamhetsåret 2008, att lägga revisionsberättelsen avseende 2008 till pro-
tokollet, att bevilja styrelsen för Linderdahlska stiftelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2008 samt att uppmana stiftelsen att inför kommande bok-
slutsarbete beakta de synpunkter som framförts i kommunstyrelseförvalt-
ningens (ekonomikontorets) svar den 11 november 2009. I de handlingar, 
avseende år 2009, som inlämnats till kommunen har i huvudsak de synpunk-
ter som noterades rörande motsvarande handlingar för verksamhetsåret 2008 
beaktats. 

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

Tidigare behandling 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse  
2010-12-29. 

Verksamhetsberättelse för Linderdahlska Stiftelsen år 2009/ Årsredovisning 
år 2009/ Revisionsberättelse. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-01-18, § 12. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna Linderdahlska Stiftelsens årsredovisning och verksamhetsbe-
rättelse avseende verksamhetsåret 2009, 

att  lägga revisionsberättelsen avseende 2009 till protokollet samt 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 8Go   2011-02-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  bevilja styrelsen för Linderdahlska Stiftelsen ansvarsfrihet för verksam-
hetsåret 2009. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 9   2011-02-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 9 Godkännande av förnyat avtal med Folkets Hus 

Diarienummer KS 684/10 

Ärendet 
Falu kommun har sedan många år tillbaka avtal med Folkets Hus om årligt 
driftsstöd. Det senaste avtalet har gällt i 10 år och löper ut den 14 juni 2011. 
Till följd av det har förslag till nytt avtal utarbetats vilket, enligt önskemål 
från Folkets Hus, föreslås träda ikraft per den 1 januari 2011 och löpa i 5 år. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) föreslår att avtal med Före-
ningen Falu Folkets Hus ekonomisk förening, enligt förslag den 24 novem-
ber 2010 godkänns. 

Tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2001, att fastställa avtal med 
Föreningen Falu Folkets Hus ekonomisk förening enligt kommunstyrelse-
förvaltningens (ekonomikontoret och stadskansliet) förslag daterat den 29 
maj 2001. 

Utvecklingsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget yttrande samt att kompletteringspunkter enligt Mikael Roséns 
skriftliga yrkande överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen för hanter-
ing till kommunstyrelsens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-11-24. 

Förslag till avtal 2010-11-24. 

Falu Folkets hus årsredovisning 2009. 

Falu Folkets hus 2009 verksamhet. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-01-18, § 13. 

Folkets Hus Falun – kompletterade information 2011-01-23. 

Yrkanden 

Mikael Rosén: Återremiss med motivering enligt bilaga till § 9. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
förslag 

att  ajournera sammanträdet en kortare stund för överläggning. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 9   2011-02-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, enligt Mikael Roséns förslag och med instäm-
mande av Jonny Gahnshag   

att  ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för en grundlig analys med 
erforderligt  beslutsunderlag och med förslag till alternativa lösningar. 

Expeditioner 
Kommundirektören 

Ekonomikontoret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 10   2011-02-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 10 Antagande av Planeringsunderlag för Vindbruk i 
Falu kommun 

Diarienummer KS 481/07 

Ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 28 augusti 2007 ett uppdrag om att en tematisk 
fördjupning för vindbruk av den kommuntäckande översiktsplanen ska 
genomföras. Vidare beslöts det att stadsbyggnadskontoret skulle ansöka om 
planeringsstöd hos Boverket.  

Arbetet med den pågående revideringen av den kommuntäckande översikts-
planen har inte kunnat prioriteras under de gångna åren. Stadsbyggnadskon-
toret valde därför i slutet av 2009 att istället påbörja arbete med att ta fram 
ett förslag på ett planeringsunderlag för vindbruk, då det inte är möjligt att 
göra ett tematiskt tillägg till en inaktuell översiktsplan.  

Ett förslag på ”Planeringsunderlag för vindbruk i Falu kommun” har, på 
uppdrag av kommunstyrelsens utvecklingsutskott, varit utsänt på remiss 
under sommaren och tidig höst 2010.  

De synpunkter som inkom under remissen har återredovisats i en redogörel-
se som godkänts av kommunstyrelsen den 30 november 2010. P.g.a. data-
tekniska problem kunde det färdigställda planeringsunderlaget inte skickas 
ut till kommunstyrelsen inför sammanträdet och beslut togs därför inte om 
planeringsunderlaget. Nu föreligger en färdig antagandehandling, daterad 
den 6 december 2010. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen gav den 28 augusti 2007 ett uppdrag att en tematisk för-
djupning för vindbruk av den kommuntäckande översiktsplanen ska genom-
föras och att stadsbyggnadskontoret skulle ansöka om planeringsstöd hos 
Boverket.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslöt den 18 maj 2010 att Plane-
ringsunderlag för vindbruk i Falu kommun ska skickas ut på remiss. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott informerades den 19 oktober 2010  
om den genomförda remissen. 

Kommunstyrelsen fick den 28 oktober 2010 information om remissen och 
hade en vägledande diskussion.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 23 november 2010 att 
föreslå kommunfullmäktige anta Planeringsunderlag för vindbruk (som den 
gången inte förelåg som färdig handling) samt att föreslå kommunstyrelsen 
besluta att godkänna redogörelsen för remissen. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 10   2011-02-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2010 att godkänna redogörel-
sen för remiss av Planeringsunderlag för Vindbruk i Falu kommun, samt att 
avvakta beslut om Planeringsunderlag för Vindbruk tills erforderligt under-
lag är färdigställt. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) tjänsteskrivelse 
2010-12-21. 

Planeringsunderlag för Vindbruk i Falu kommun, antagandehandling date-
rad 2010-12-06. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-01-18, § 14. 

Mail från ordförande i Svartnäsbygdens Vildmarksförening  
2011-01-29/yttrande från Svenskt Landskapsskydd (FSL). 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 
 
Håkan Hammar och Mikael Rosén: Med respekt för de boende ska 
respektavståndet (avståndet mellan bostadshus och vindkraftverk) ökas till 
1500 m. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen  
beslutar i enlighet med sitt eget förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  anta Planeringsunderlag för vindbruk i Falu kommun. 

 
Reservation 
Mikael Rosén, Håkan Hammar och Sten H Larsson reserverar sig mot kommunsty- 
relsens förslag till beslut. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 11   2011-02-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 11 Bildande av VM-bolag 

Diarienummer KS 90/11 

Ärendet 
Genom beslut av Internationella Skidförbundet (FIS) i juni 2010 tilldelades 
Svenska Skidförbundet och Falun skid-VM i de nordiska grenarna 2015. 
Svenska Skidförbundet och Falu kommun har under hösten 2010 diskuterat 
på vilket sätt man bör organisera sig för att förbereda och genomföra upp-
draget. 
Diskussionerna har utmynnat i att man vill bilda ett aktiebolag mellan par-
terna med uppdrag att planera, förbereda och genomföra skid-VM i Falun i 
de nordiska grenarna 2015 men också att genomföra andra skidarrangemang 
och kringarrangemang. 
Falu kommun är idag helägare till Falun Digital Park AB som idag inte be-
driver någon verksamhet. Förslaget innebär att detta bolag genom ändring 
av bolagsordningen ändras till Skid-VM i Falun 2015 AB och att bolaget 
genom en nyemission ger möjlighet för Skidförbundet att ingå som hälften-
ägare i bolaget.  

Kommunstyrelseförvaltningens föreslår 
att kommunen tillsammans med Svenska Skidförbundet ska äga ett bolag 
som ska planera, förbereda och genomföra skid-VM i Falun i de nordiska 
grenarna, genomföra andra skidarrangemang och kringarrangemang och i 
övrigt verka enligt beskrivningen i kommunstyrelseförvaltningens tjänste-
skrivelse 2011-01-11, 
att Falun Digital Park AB namnändras till Skid-VM i Falun 2015 AB, 
att Svenska Skidförbundet genom en nyemission träder in som hälftenägare, 
att godkänna bolagsordning och aktieägaravtal för Skid-VM i Falun 2015 
AB, 
att utse två ledamöter och två suppleanter i bolagets styrelse för tiden fram 
till den ordinarie bolagsstämma som infaller 2015, 
att utse en lekmannarevisor för samma tid, 
att utse en kommunal representant att företräda kommunens aktier vid bola-
gets bolagsstämmor, 
att uppdra åt kommunstyrelsen att regelbundet återkomma med rapporter i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige avseende bolagets verksamhet 
samt  
att investeringar som föranleds av skid-VM ska budgeteras i ordinarie bud-
get.  

Tidigare behandling 
Utvecklingsutskottets förslag är enligt kommunstyrelseförvaltningens för-
slag med tillägg; 
att suppleanter i bolagets styrelse deltager på styrelsemöten samt  
att bolaget strävar efter största möjliga öppenhet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 11   2011-02-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-01-11. 

Förslag till bolagsordning för Skid-VM i Falun 2015 AB, 2011-01-12. 

Förslag till aktieägaravtal mellan Falu kommun och Svenska Skidförbundet, 
2011-01-25. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-01-18, § 15. 

Yrkanden 

Ordförande Jonny Gahnshag: Tillägg till utvecklingsutskottets förslag att 
arvoden till av Falu kommun utsedd lekmannarevisor utgår från kommunen 
enligt de av kommunfullmäktige fastslagna arvodesreglerna samt att 8:e att-
satsen formuleras om till att utse en kommunal representant med instruktion 
att genomdriva kommunfullmäktiges beslut vid  bolagets bolagsstämmor. I 
övrigt bifall till utvecklingsutskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  kommunen tillsammans med Svenska Skidförbundet ska äga ett bolag 
som ska planera, förbereda och genomföra skid-VM i Falun i de nordis-
ka grenarna, genomföra andra skidarrangemang och kringarrangemang 
och i övrigt verka enligt beskrivningen i kommunstyrelseförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2011-01-11, 

att  Falun Digital Park AB namnändras till Skid-VM i Falun 2015 AB, 

att  Svenska Skidförbundet genom en nyemission träder in som hälftenäga-
re, 

att  godkänna bolagsordning och aktieägaravtal för Skid-VM i Falun 2015 
AB, 

att  utse två ledamöter och två suppleanter i bolagets styrelse för tiden fram 
till den ordinarie bolagsstämma som infaller 2015, 

att suppleanter i bolagets styrelse deltager på styrelsemöten, 

att  utse en lekmannarevisor för samma tid, 

att  arvoden till av Falu kommun utsedd lekmannarevisor utgår från kom-
munen enligt de av kommunfullmäktige fastslagna arvodesreglerna, 

att  utse en kommunal representant med instruktion att genomdriva kom-
munfullmäktiges beslut vid  bolagets bolagsstämmor,   

att  uppdra åt kommunstyrelsen att regelbundet återkomma med rapporter i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige avseende bolagets verksam-
het, 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 11   2011-02-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  investeringar som föranleds av skid-VM ska budgeteras i ordinarie bud-
get samt 

att  bolaget strävar efter största möjliga öppenhet. 

 



 24 (33) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 12   2011-02-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 12 Förlängning av nuvarande avfallsplans giltighet 

Diarienummer KS 694/10 

Ärendet 
Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning med en 
aktuell avfallsplan och föreskrifter för hantering av avfall. Nuvarande av-
fallsplan gäller till och med 2010 

Länsstyrelsen har nu tagit initiativ till att i samverkan med länets kommuner 
ta fram en reviderad avfallsplan för 2012-2015 och göra en utvärdering av 
de kommunala föreskrifterna.  

Kommunstyrelseförvaltningens (miljö) förslag är enligt beslutsrutan nedan.  

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige antog nuvarande Renhållningsordning – avfallsplan 
och föreskrifter för Falu kommun den 8 februari 2007. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan. Utvecklingsut-
skottet beslutade för egen del att kommunstyrelseförvaltningen (miljö) får i 
uppdrag att utarbeta ett förslag till reviderad kommunal avfallsplan tillsam-
mans med Falu Energi & Vatten. Förslaget ska tas fram i samverkan med 
övriga dalakommuner och länsstyrelsen Dalarna enligt program utskickat 
från länsstyrelsen,  
att i samband med revideringen avfallsplanen även utvärdera de kommunala 
föreskrifterna i renhållningsordningen samt  
att en politisk referensgrupp på tre personer för processen utses av Miljörå-
det.   

Beslutsunderlag 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-01-18, § 16.  

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  nuvarande avfallsplan förlängs till dess att ny plan fastställts. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 13   2011-02-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 13 Omfördelning inom driftsram 

Diarienummer KS 14/11 

Ärendet 
Begäran om överföringar av pengar från driftbudget 2010 till 2011 har in-
kommit från Evenemangsrådet, beslutsorgan.  

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

Tidigare behandling 
Frågan om överföring av ej utnyttjad driftbudget återkommer varje år. An-
ledningen till att överföring begärs är att planerade projekt/händelser inte 
genomförts enligt tidsplan och att de pengar som avsatts för projekt därige-
nom inte arbetats upp under året. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse  
2011-01-10. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-01-18, § 17. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enligt med ordförande Jonny Gahnshags förslag 

att  genom ramväxling inom Beslutsorgans budgetram 2011 tillmötesgå 
Evenemangsrådets begäran om utökning av driftbudget år 2011. 

 

Expeditioner 
Evenemangsrådet 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 14   2011-02-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 14 Godkännande av markpris och försäljning av små-
hustomter i Slättaskogen 

Diarienummer KS 343/09 

Ärendet 
I februari-mars 2011 planerar kommunstyrelseförvaltningen (stadsbygg-
nadskontoret) att via kommunens tomtkö bjuda ut 33 nya småhustomter i 
Slättaskogen till försäljning. Tomterna ingår i den nya detaljplanen för Slät-
taskogen som efter överklagande till regeringen vann laga kraft den 3 de-
cember 2009. Detaljplanen omfattar totalt 53 småhustomter och en tomt för 
förskola. Förskoletomten kan även den användas för villabebyggelse. Ut-
byggnaden av gator m.m. för den första etappen påbörjas i januari 2011 och 
beräknas vara klar i augusti 2011. Enligt kommunfullmäktigebeslut ska 
kommunstyrelsen fatta beslut om försäljningar av tomter inom nytillkom-
mande exploateringsområden till markpriser som fastställs för varje område. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) förslag är enligt be-
slutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-01-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-01-18, § 18. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags och 
Mikael Roséns förslag 

att  sätta genomsnittspriset för en tomt i första etappen till 310.000 kronor, 

att  priset inte inkluderar några anslutningsavgifter för vatten och avlopp, 
fjärrvärme m.m.samt 

att  delegera tomtförsäljningarna till markchefen på stadsbyggnadskontoret 
liksom uppdraget att slutligt fastställa priserna utifrån tomtstorlek, topo-
grafi, läge i området, mark- och grundläggningsförhållanden m.m. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 15   2011-02-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 15 Godkännande av tomtpriser och försäljning av två 
småhustomter i Södra Galgberget 

Diarienummer KS 746/10 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att kom-
munstyrelsen fastställer tomtpriser för två nya småhustomter i Södra Galg-
berget och delegerar tomtförsäljningarna till markchefen på stadsbyggnads-
kontoret. 

Tidigare behandling 
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-12-30. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-01-18, § 19. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags och 
Mikael Roséns förslag 

att  fastställa föreslagna priser  

Tomt                       Areal Pris Anm. 

Nedre Gruvriset 33:279 1173 300 000  

Nedre Gruvriset 33:280 1426 250 000 Reducerat pris för 
                                           skafttomt, 

att   priset inte innefattar kostnader för anslutningsavgifter för va, fjärrvär-
me och el samt  

att  delegera tomtförsäljningarna till markchefen på stadsbyggnadskontoret. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 16S   2011-02-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 16 Svar till Lantmäteriet angående ändring av kom-
mungräns för fastigheterna Falun Morsveden 5:6 
och Leksand Slättberg 1:7 

Diarienummer KS 85/11 

Ärendet 
Lantmäteriet handlägger en ansökan om fastighetsreglering som innebär att: 

Ett område, om ca 5,7 ha inkl vattenområde, av Slättberg 1:7 i Leksands 
kommun överförs till Morsveden 5:6 i Falu kommun. Morsveden omfattar 
idag ca 41 ha och angränsar till det område som ska överföras. Några boen-
de berörs inte av förändringen. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) förslag är enligt be-
slutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) tjänsteskrivelse 
2011-01-12. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags 
förslag 

att  Falu kommun inte har någon erinran mot den sökta fastighetsbildning-
en.  

Expeditioner 
Lantmäteriet Leksand 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 17   2011-02-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 17 Godkännande av kommunal representant i Daläl-
vens Vattenråd 

Diarienummer KS 2/11 

Ärendet 
Mats Dahlström (C) har blivit vald till ordförande i det nybildade Dalälvens 
Vattenråd. Det är ett utskott till Dalälvens Vattenvårdsförening.  Rådet har 
bildats på initiativ av Dalälvens Vattenvårdsförening och Länsstyrelsen. 
Mats Dahlström önskar få kommunstyrelsens godkännande att kunna före-
träda kommunen i rådets arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
Brev från Mats Dahlström 2010-12-13. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags för-
slag 

att  Mats Dahlström godkänns att företräda Falu kommun i Dalälvens Vat-
tenråd. 

Expeditioner 
Mats Dahlström 

Dalälvens Vattenvårdsförening 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 18In   2011-02-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 18 Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet, Miljö-
rådet, Beredningen för Falun Borlänge regionen, Fa-
lun Borlänge regionen AB, Region Dalarna, Sam-
verkansberedningen mellan Falu kommun och 
Landstinget Dalarna och VM-bolaget 

Diarienummer KS 82/10, KS 73/10, KS 74/10, KS 17/10, KS 11/09, KS 9/10, 90/11 

Ärendet 
Aktuell information från Tillväxtrådet, Miljörådet, Folkhälsorådet, Bered-
ningen för Falun Borlänge regionen, Falun Borlänge regionen AB, Region 
Dalarna, Samverkansberedningen mellan Falu kommun och Landstinget 
Dalarna och VM-bolaget. 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll från Samverkansberedningen mellan Falu kommun och Lands-
tinget Dalarna 2010-12-01. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags för-
slag 

att  att  ta ovanstående informationer till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 19   2011-02-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 19 Information om budgetprocessen  

Diarienummer KS 28/11  

Ärendet 
Ekonomichefen informerar om budgetprocessen inför budget 2012.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Jonny Gahnshags för-
slag 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 20   2011-02-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 20 Ny sammansättning av folkhälsorådet 

Diarienummer KS 28/11  

Ärendet 
Folkhälsorådet vill utöka sin sammansättning med en förtroendevald från 
hälso- och sjukvårdsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 
2007 att fastställa genomförandeorganisationen för folkhälsoprogrammet 
daterad den 7 maj 2007. I den står att folkhälsorådet ska ha följande sam-
mansättning;  
Kommunalråd, en övrig majoritetsföreträdare och en oppositionsföreträdare 
från kommunstyrelsen samt två förtroendevalda från hälso- och sjukvårds-
nämnden. 

Beslutsunderlag 
Genomförandeorganisation för folkhälsoprogrammet 2007-05-07.  

Protokoll från kommunfullmäktige 2007-06-14, § 95. 

Yrkanden 

Ordförande Jonny Gahnshag, Susanne Norberg och Mikael Rosén: Bifall till 
folkhälsorådets begäran.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att  upphäva tidigare beslut av kommunfullmäktige den 14 juni 2007, § 95 
om folkhälsorådets sammansättning samt  

att  folkhälsorådet ska ha följande sammansättning; kommunalråd, en övrig 
majoritetsföreträdare och en oppositionsföreträdare från kommunstyrel-
sen samt tre förtroendevalda från hälso- och sjukvårdsnämnden. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 21   2011-02-01  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 21 Barnchecklistan 

Diarienummer KS 28/11  

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 Jonny Gahnshags för-
slag 

att  ta diskussionen till protokollet. 

 
 


	 

