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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 73

Paragraf

T§ 73
T

Sammanträdesdatum

2010-05-04

Anmälningsärenden

Ärendet
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning
daterad 2010-04-23.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att ta ovanstående anmälningsärenden till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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FALU KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Anmälningsärenden
Nr

Ärende

Dnr

1. Beslut från Skolinspektionen - Godkännande av ansökan Kunskapsskolan
AB fristående grundskola i Falu kommun
Överklagande avseende beslut från skolinspektionen angående ansökan
från Kunskapsskolan i Sverige om godkännande av och rätt till bidrag för
en fristående grundskola i Falu kommun

KS 361/09

2. Fullmakt till Tobias Carlgren att företräda Falu kommun i mål avseende
överklagande rörande utfående av allmän handling Medborgarförslag från
Siv Eliasson, Lars Eriksson och P-O Alderback: Lokalt producerad mat i
Svärdsjö och Enviken till de gamla, såväl de boende i Källegården och
Lysfallet som enskilda brukare

KS 245/08

3. Minnesanteckningar från Faluns lokalt brottsförebyggande råd (BRÅ)
2010-04-01

KS 13/10

4. Protokoll från KopparStadens styrelsesammanträde 2010-03-08

KS 18/10

5. Protokoll Kopparstaden Förvaltning AB 2010-02-26

KS 18/10

6. Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Falu Elnät AB
Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Falu Energi & Vatten AB

KS 19/09

Falun 2010-04-23

Mikael Rosén
Kommunstyrelsens ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 74

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 74

2010-05-04

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
2010-04-23.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut i
personalärende daterat 2010-03-22 och 2010-03-24.
Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut i
upphandlingsärende daterat 2010-03-01.
Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbeslut avseende överlåtelse av fastighet eller del av fastighet för tiden 200911-11-2010-02-15.
Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegationsbeslut avseende ändring av kommungräns, daterat 2010-04-20.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende förhandlingar och överläggningar daterat 2010-04-15.
Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut
avseende facklig tid, daterat 2010-04-15.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att ta föreliggande delegationsbeslut till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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FALU KOMMUN
BESLUTSORGAN OCH KOMMUNDIREKTÖREN

Delegationsärenden för rubricerat
Nr

Ärende

Dnr

1.

Protokoll från Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2010-03-16

2.

Protokoll från Kommunstyrelsens allmänna utskott 2010-03-17

3.

Protokoll från Kommunstyrelsens fastighetsutskott 2010-03-17

4.

Protokoll från Tillväxtrådet 2010-03-09

KS 82/10

5.

Attesträtter för ekonomikontoret 2010, daterat 2010-03-25

KS 36/10

6.

Delegationsbeslut bussrundtur i samband med introduktion av
AT-läkare

KS 5/10

7.

Delegationsbeslut i samband med lunch vårmöte på Dalarnas
Museum

KS 5/10

8.

Delegationsbeslut middag och scenarbete i samband med
representationsmiddag Svenska Skidspelen 2010
Delegationsbeslut uppträdande i samband med
representationsmiddag Svenska skidspelen 2010

KS 5/10

9.

Delegationsbeslut yttrande över: Remiss från länsstyrelsen
Dalarna översyn av riksintresse kommunikationer

KS 258/09

10.

Delegationsbeslut angående förbindelse om medfinansiering av
Partnerskap Bergslagsdiagonalen 2010 – 2012

KS 305/10

Falun 2010-04-23

Lena Öhman
t f Kanslichef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 75

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 75 K

2010-05-04

Komplettering till årsredovisning för Falu kommun
2009 – mål för ekonomisk hushållning
Diarienummer KS 6/10

Ärendet/ Tidigare behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2010-03-30 föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2009 med däri gjorda dispositioner, att
över- och underskott mot budget ska behandlas i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda regler för ekonomistyrning samt att resultatet skall
behandlas i enlighet med vad som beskrivs på sidan 22 i årsredovisningen.
Fråga är nu om komplettering till årsredovisningen avseende mål för ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag
Verksamhetsmål som utgör god ekonomisk hushållning 2009.
Protokoll från kommunstyrelsen 2010-03-30, § 49.
Årsredovisning 2009.
Yrkanden
Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Enligt beslutsrutan nedan.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att hänvisningen till finanskrisen i dokumentet ”Verksamhetsmål som utgör
god ekonomisk hushållning 2009” stryks samt
att med ovan gjorda justering komplettera Årsredovisning 2009 med dokumentet ”Verksamhetsmål som utgör god ekonomisk hushållning
2009”.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 76

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 76

2010-05-04

Ansökan om utökad borgen för Falu Energi & Vatten AB
Diarienummer KS 271/10

Ärendet
Falu Energi & Vatten AB ansöker i brev till kommunstyrelsen den 19 mars
2010 om en utökning av kommunens borgensram för bolaget med 72 mnkr.
Bakgrunden till ansökan är att bolaget ska investera i två vindkraftverk. Efter underhandskontakter med bolaget har överenskommits att utökningen
ska begränsas till halva det ursprungligt begärda beloppet dvs. 36 mnkr.
Borgensramen för bolaget ökar härigenom från 1.010.000.000 kronor till
1.046.000.000 kronor.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Tidigare behandling
Beslut om borgen för kommunens helägda bolag togs senast i kommunfullmäktige den 26 november 2009.
Utvecklingsutskottets förslag är i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Ansökan från Falu Energi & Vatten AB 2010-03-19.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse
2010-03-26.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-04-20, § 59.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén. Enligt beslutsrutan nedan.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

6 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

T§ 76

Sammanträdesdatum

2010-05-04

att med ändring av beslut i kommunfullmäktige den 26 november 2009, §
166, angående utlåning till de kommunala bolagen, godkänna förmedling av lån samt i erforderliga fall tecknande av borgen för de kommunala bolagens upplåning via koncernkonto, penningmarknad, banker,
kreditinstitut och försäkringsbolag inklusive utlandslån till ett belopp av
totalt 3 481 000 000 kronor, med följande fördelning mellan bolagen,
Kopparstaden AB 1 800 000 000 kronor, Falu Elnät AB 335 000 000
kronor, Falu Kommuns Förvaltning AB 50 000 000 kronor, Falu Energi
& Vatten AB 1 046 000 000 kronor, Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB 200 000 000 kronor, Falu Industrihus AB 35 000
000 kronor och Västra Falun Fastighets AB 15 000 000 kronor.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 77

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 77

2010-05-04

Antagande av tillväxtprogram för Falu kommun år
2010-2012
Diarienummer KS 190/09

Ärendet
Falu kommuns första lokala tillväxtprogram togs fram 2001 i samband med
nedläggningen av Dalregementet. År 2005 var nästa program klart och det
nu aktuella Tillväxtprogram för Falu kommun är därmed kommunens tredje
tillväxtprogram. Det har tagits fram under ledning av gruppledarna för de
politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Även Tillväxtrådet (f d Utvecklingsgruppen) har tillfört värdefulla synpunkter under arbetet. Tillväxtprogrammet är ett av Falu kommuns tre hållbarhetsprogram, de
övriga är Miljöprogrammet och Folkhälsoprogrammet.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Tillväxtprogrammet för Falu
kommun år 2010-2014 antas.
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige antog Lokalt Tillväxtprogram för Falu kommun 200508-08.
Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-03-26.
Antagandehandling mars 2010 Tillväxtprogram för Falu kommun år 20102014.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-04-20, § 60.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med följande tillägg i programmet, 1 F Falun ska förknippas med ett
ökande intresse och en växande marknad för ekoeffektiva tjänster och
produkter, anta Tillväxtprogram för Falu kommun år 2010–2014 enligt
antagandehandling mars 2010.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 78

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 78

2010-05-04

Årsredovisning 2009 för Falu Kommuns förvaltade
stiftelser
Diarienummer KS 30/10

Ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Rosén överlämnar årsredovisningen
2009 för Falu kommuns förvaltade stiftelser för godkännande.
Tidigare behandling
Allmänna utskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Årsredovisningar från respektive stiftelse.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2010-0322 vilken även undertecknats av kommunstyrelsens ordförande.
Protokoll från allmänna utskottet 2010-04-21, § 40.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen för 2009 för Falu kommuns förvaltade stiftelser med däri gjorda dispositioner samt
att i övrigt lägga årsredovisningen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 79

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 79

2010-05-04

Lokalförsörjningsplan för socialnämnden
Diarienummer KS 87/10

Ärendet
Socialförvaltningen har i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen
(kommunfastigheter) upprättat förslag till lokalförsörjningsplan för socialförvaltningen. Planens syfte är att ligga till grund för strategiska och politiska beslut som berör socialförvaltningens behov av lokaler samt utgöra ett
underlag för politiska vägval som berör hur kommunstyrelseförvaltningen
(kommunfastigheter) ska förvalta och utveckla fastighetsbeståndet. Planen
ska utgöra en grund för ett kontinuerligt utvecklingsarbete kring socialförvaltningens behov av lokaler.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) förslag är:
att föreslå kommunfullmäktige anta den av socialförvaltningen upprättade
lokalförsörjningsplanen samt
att kommunstyrelsen beslutar att årlig uppdatering skall ske av socialnämnden i samarbetet med kommunstyrelsens fastighetsutskott i samband med
budgetprocessen.
Tidigare behandling
Socialnämnden beslutade 2009-12-16 att föreslå kommunfullmäktige anta
den av socialförvaltningen upprättade lokalförsörjningsplanen.
Fastighetsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Protokoll från fastighetsutskottet 2010-04-21, § 20.
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 201004-21.
Protokoll från socialnämnden 2009-12-16, § 222/ socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-12-04.
Lokalförsörjningsplan för socialförvaltningen.
Yrkanden
Ordförande Mikael Rosén: Bifall till fastighetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta den av socialförvaltningen upprättade lokalförsörjningsplanen samt
att uppdra till kommunstyrelsen och socialnämnden att tillse att årlig uppdatering sker i samband med budgetprocessen.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 79

2010-05-04

Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av fullmäktiges
beslut enligt ovan
att uppdra till kommunstyrelsens fastighetsutskott att, i samverkan med
socialnämnden, årligen uppdatera lokalförsörjningsplanen i samband
med budgetprocessen.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 80

Paragraf

T§ 80

Sammanträdesdatum

2010-05-04

Svar på revisionsrapport: Granskning av fastighetsunderhåll och lokalförsörjning
Diarienummer KS 136/10

Ärendet
KPMG har på uppdrag av Falu Kommuns revisorer genomfört en granskning av fastighetsunderhåll samt en översiktlig granskning av skolförvaltningens lokalförsörjning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om:
- Kommunstyrelsens beslut om åtgärder, med anledning av synpunkter och
rekommendationer i den tidigare granskningsrapporten är tillräckliga och
om de har verkställts.
- Skolförvaltningen har ett system för styrning och ledning som säkerställer
att lokalutnyttjandet optimeras på ett kostnadseffektivt sätt.
Revisorerna lämnar i rapporten ett antal rekommendationer och konstaterar
att kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) fortfarande har en
del åtgärder kvar att genomföra innan uppdraget är fullgjort. Revisorerna
konstaterar också att skolnämnden har påbörjat ett aktivt arbete med att utveckla lokalplaneringen inom förvaltningen. Revisorerna lämnar också ett
påpekande om vikten av uppföljning och utvärdering av en del processer.
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är:
att anta kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontorets) tjänsteskrivelse
2010-04-08 som kommunstyrelsens yttrande över revisionsrapporten om
granskningen av fastighetsunderhåll och lokalplaneringen,
att kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) får i uppdrag att implementera tidigare beslutade åtgärder i ärendet och att verkställa de förslag
till åtgärder som finns i detta yttrande samt
att godkänna skolnämndens förslag till yttrande och bifoga detta till ärendet
som ett kompletterande svar från kommunen.
Tidigare behandling
En granskning har gjorts för två år sen och kommunstyrelseförvaltningen
(kommunfastigheter) har besvarat tidigare rapport. Ett antal åtgärder har
tagits fram för att optimera arbetet med lokalförsörjningen och lokalplaneringen inom kommunen och särskilt inom skolförvaltningens ansvarsområde.
Skolnämnden beslutade 2010-03-18, att ställa sig bakom skolförvaltningens
yttrande över revisionsrapporten.
Fastighetsutskottets förslag till beslut är enligt beslutsrutan nedan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2010-0408.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 80

2010-05-04

Protokoll från skolnämnden 2010-03-18, § 35/ skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-03-03.
Revisionsrapporten – Uppföljande granskning av fastighetsunderhåll och en
översiktlig granskning av skolförvaltningens lokalförsörjning, diarieförd
2010-02-02.
Protokoll från fastighetsutskottet 2010-04-21, § 21.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att anta kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontorets) tjänsteskrivelse
2010-04-08 som kommunstyrelsens yttrande över revisionsrapporten
om granskningen av fastighetsunderhåll och lokalplaneringen,
att kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) får i uppdrag att
implementera tidigare beslutade åtgärder i ärendet och att verkställa de
förslag till åtgärder som finns i detta yttrande samt
att bifoga skolnämndens förslag till yttrande till detta ärende som ett kompletterande svar.

Expeditioner
Kommunrevisionen, inkl. kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
2010-04-08 samt skolnämndens förslag till yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret och kommunfastigheter)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 81

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 81

2010-05-04

Godkännande av avsiktsförklaring avseende räddningstjänststationen i Falun
Diarienummer KS 220/10

Ärendet
Diskussioner har sedan en tid tillbaka pågått mellan kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter), Räddningstjänsten DalaMitt och Landstinget avseende nyttjandet av Räddningsstationen i Falun. Fråga har nu uppkommit om räntebelopp.
Tidigare behandling
Fastighetsutskottet beslutade 2010-04-21:
att godkänna en avsiktsförklaring om ett 20-årigt hyresavtal avseende räddningstjänststationen i Falun,
att hänskjuta frågan om räntebelopp till kommunstyrelsen samt
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) att ta fram
fullständigt beslutsunderlag till kommunstyrelsens sammanträde den 4 maj.
Beslutsunderlag
Protokoll från fastighetsutskottet 2010-04-21, § 22.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter i samverkan med ekonomikontoret) att slutförhandla modell på hyressättning
och finansiering av investeringsbelopp i räddningstjänststationen i Falun
samt
att modellen ska vara kostnadsneutral för kommunstyrelseförvaltningen
(kommunfastigheter) avseende räntekostnader.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter och ekonomikontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

§ 82

Paragraf

Sammanträdesdatum

T§ 82

2010-05-04

Månadsrapport per 2010-03-31
Diarienummer KS 14/10

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar månadsrapport
över Falu kommuns ekonomiska utveckling per 2010-03-31.
Ekonom Ann Lissåker föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Månadsrapport – Mars 2010.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Rosén och
Jonny Gahnshags förslag
att uppmana nämnder/ styrelser att vidta erforderliga åtgärder för att budgeten skall hållas samt
att understryka vikten av att kommunstyrelseförvaltningen under löpande
år skall verka som en förvaltning vilket vid behov till exempel kan innefatta överföring av resurser för att säkra upprätthållandet av underhållsbehovet.

Expeditioner
Nämnder/ styrelser
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Val till Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening
Diarienummer KS 76/10

Ärendet/ Tidigare behandling
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade 2010-02-16 att ansöka om
medlemskap i Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening. Fråga är nu om
val av ombud/ representant till föreningsstämman 2010-05-31.
Beslutsunderlag
Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-02-16, § 11.
Erbjudande att teckna medlemskap i Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening/ Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förenings stadgar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att utse Mats Dahlström (C) till Falu kommuns ombud/ representant vid
ordinarie föreningsstämma i Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening,
att uppdra till Mats Dahlström att på föreningsstämman föreslå Leif Löfberg (FAP) till ordinarie styrelseledamot i Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening samt
att uppdra till Mats Dahlström att på föreningsstämman föreslå Ingvar Sahlander (S) till ordinarie styrelseledamot alternativt ersättare i styrelsen i
Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening.

Expeditioner
Mats Dahlström
Leif Löfberg
Ingvar Sahlander
Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Svar på medborgarförslag från Kjell Gustafsson:
Utbyggnad av Samuelsdals golfbanor
Diarienummer KS 565/08

Ärendet
Kommunmedborgaren 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. Ärendet
återredovisas nu i enlighet med kommunstyrelsens beslut av den 2010-0330.
Planarkitekt Margareta Björck föredrar ärendet.
Tidigare behandling
Trafik- och fritidsnämnden beslutade den 19 november 2008 att avslå medborgarförslaget om utbyggnad av Samuelsdals golfbana samt flytt av fotbollsplanerna.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 20 januari 2009, att
återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) för närmare utreda medborgarförslagets konsekvenser genom kontakter med golfklubben och med beaktande av att fotbollsplanerna ska kvarstå.
Byggnadsnämnden beslutade den 13 november 2009 att för samråd godkänna 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 förvaltningsgemensamma 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 exploatören för Lilla Källviken och/eller delar av Samuelsdals Golf AB.
Kommunstyrelsen beslutade den 30 mars 2010 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.
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.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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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.
Protokoll från kommunstyrelsen 2010-03-30, § 51.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att behandla frågan om bostadsområdet ”Lilla Källviken” innan frågan om
en utbyggnad av Samuelsdals golfbanor lyfts för slutlig behandling.

Expeditioner
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet, Miljörådet, Beredningen för Falun Borlänge regionen, Falun
Borlänge regionen AB, Region Dalarna och Samverkansberedningen mellan Falu kommun och Landstinget
Dalarna
Diarienummer KS 82/10, KS 73/10, KS 74/10, KS 17/10, KS 11/09, KS 9/10

Ärendet
Ordförande Mikael Rosén lämnar aktuell information från Tillväxtrådet,
Miljörådet, Folkhälsorådet, Beredningen för Falun Borlänge regionen, Falun
Borlänge regionen AB, Region Dalarna och Samverkansberedningen mellan
Falu kommun och Landstinget Dalarna.
För fullständig information avseende Region Dalarnas protokoll hänvisas
till www.regiondalarna.se/protokoll.html.
Beslutsunderlag
Protokoll från tillväxtrådets möte 2010-03-08.
Minnesanteckningar från miljörådets möte 2010-03-22.
Minnesanteckningar från folkhälsorådets möte 2010-03-09.
Protokoll från samverkansberedning mellan Falu kommun och Landstinget Dalarna 2010-0407.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att ta ovanstående informationer till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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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 barnchecklistan vid varje beslut. Punkten barnchecklista kommer i kommunstyrelsen att användas för reflektion och diskussion omkring ärenden som berör
barn.
Kommunstyrelsens ledamöter avslutar dagens sammanträde med att reflektera över om hänsyn tagits till barnchecklistan vid besluten idag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ordförande Mikael Roséns förslag
att ta diskussionen till protokollet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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