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Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
Sammanträdesdatum  2012-02-14  
Datum när anslaget sätts upp 2012-02-17     
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Kerstin Söderlund 

Plats och tid Rådhusets sessionssal, kl. 13:15–16:00  

Beslutande S 
V 
M 
S 
MP 
M 
C 

Jonny Gahnshag, ordförande 
Krister Andersson, 1:e vice ordf. 
Mikael Rosén, 2:e vice ordf. 
Britt Källström 
Linnea Risinger 
Christina Haggren 
Agneta Ängsås 

 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

MP  Richard Holmqvist  
S      Margareta Källgren 
S      Monica Jonsson 
S      Ragnar Kroona 
S      Krister Johansson §§ 22-24 
FAP Maria Gehlin 

M    Lilian Eriksson 
M    Cathrina Hjortzberg-Nordlund 
FAP Sten H Larsson 
M     Göran Forsén 
FP    Svante Parsjö Tegnér 
 

Övriga deltagare Kommundirektören stadsbyggnadschefen/tf näringslivschef, miljöchefen §§ 
22-24, 
Liselotte Jonsson VD LUFAB § 25 
Kerstin Söderlund, sekreterare 
 

  
Utses att justera  Mikael Rosén 
Justeringsdag  2012-02-17         exkl. § 22 som justerats 2012-02-14 
Justerade paragrafer  22-28                  och § 23 som justerats 2012-02-17 
Underskrifter 

Sekreterare 
 
……………………………………………………………... 
Kerstin Söderlund 

 
Ordförande 

 
………………………………………………………….….. 
Jonny Gahnshag 

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
 Mikael Rosén 
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§ 22 Svar på remiss från Länsstyrelsen Dalarnas län; Remiss 
av energi- och klimatstrategin för Dalarna, samt underlag  
för regeringsuppdraget Färdplan 2050     

KS0602/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet beslutar 

1. Kommunstyrelseförvaltningens (miljö) förslag, daterat den 31 
 januari 2012, överlämnas till Länsstyrelsen som svar på remissen. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Dalarna har av regeringen utsetts till pilotlän för grön utveckling. En del i 
det uppdraget är att ta fram en strategi för Dalarnas del i Sveriges energi-
omställning. Det aktuella förslaget bygger på en samrådsversion som Falu 
kommun yttrade sig om i december 2009. I november i år skickade 
länsstyrelsen ut ett nytt fördjupat och kompletterat förslag till Energi- och 
klimatstrategi för Dalarna. Strategin ger en framtidsbild av hur Dalarnas 
energibalanser kan se ut 2020 och 2050.  

Länsstyrelsen har även uppdraget att ge ett bidrag till regeringens arbete 
med Färdplan 2050. Färdplan 2050 handlar om hur EU:s klimat- och 
energieffektiviseringsmål ska kunna uppnås.  

Det förslag till energi- och klimatprogram för Falun som nu remiss-
behandlas bygger i stort på samma struktur som Klimat- och energistrategi 
för Dalarna. Båda utgår från de globala klimatmålen, EU:s klimat- och 
energieffektiviseringsmål och motsvarande nationell mål. 

Förslaget till yttrande har tagits fram efter samråd med stadsbyggnadskon-
torets, kommunfastigheters och Falu Energi & Vattens ledning. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (miljö) tjänsteskrivelse 2012-01-25. 

Sänds till 
Länsstyrelsen Dalarnas län 

Kommunstyrelseförvaltningen (miljö, kommunfastigheter) 

Miljönämnden 
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Falu Energi & Vatten AB 
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§ 23 Verksamhetsområde för Länsbodarna 

KS0697/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet beslutar 

1. Uppdra till ordförande efter samråd med 1:e och 2:e vice ordförande 
justera förslaget enligt dagens diskussion och överlämna det som 
Falu kommuns svar på förfrågan. 

2. Paragrafen justeras den 17 februari 2012. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen är den tillsynsmyndighet som bevakar att kommunen fullgör 
sin skyldighet att tillgodose behovet av vattentjänster. Den 16 december 
2011 inkom en ansökan till Länsstyrelsen om att ta upp ett tillsynsärende av 
sådant slag. I en skrivelse begär en fastighetsägare i Länsbodarna, med 
hänvisning till lagen om allmänna vattentjänster (LAV), att Länsstyrelsen 
förelägger Falu kommun att snarast inrätta verksamhetsområde för VA i 
Länsbodarna. 

Länsstyrelsen begär Falu kommuns yttrande över skrivelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att 
tjänsteskrivelse 2012-02-01 överlämnas som Falu kommuns svar på 
förfrågan samt att paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2012-02-01. 

Sänds till 
Länsstyrelsen Dalarnas län 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret, miljö) 

Falu Energi & Vatten AB 
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§ 24 Beslut om näringslivskontorets organisation och 
uppdrag  

KS   

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

1. Näringslivskontorets arbete ska inriktas på både service till befintliga 
företag och ett utvecklat arbete med att attrahera nya företag och verk- 
samheter samt att underlätta etableringar.  

2. Samverkan utvecklas och befästs med framförallt arbetsmarknads- och 
integrationskontoret, näringslivets intresseorganisationer och Falun-  
Borlänge-regionen. 

3. Införa förändrade arbetssätt som syftar till att ha projektledare med tydligt 
 ansvar för att samordna viktigare projekt (jfr med Resecentrum). 

4. Sträva efter att företagen ska uppfatta att det finns ”en dörr in” för att få  
det stöd och service som de behöver.  

Noteringar till protokollet 

• Inför slutligt beslut i kommunstyrelsen ska skriftliga yttranden över för- 
slagen ha inhämtats från Företagarna, Svenskt Näringsliv och Näringslivet  
Falun Borlänge. 

• Stadsbyggnadskontoret bör få ett nytt namn efter sammanläggningen med 
näringslivskontoret. Det namnet bestäms dock inte nu. 

• När rekrytering genomförs av en etableringschef ska 2-3 näringslivsrepresentanter 
ingå i rekryteringsgruppen.   

(KSU rekommenderar KSA att infoga de två nedersta punkterna i besluten 
om näringslivskontorets hemvist samt rekrytering av etableringschef). 

Reservation 
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M) och Agneta Ängsås (C) reserverar sig  
mot beslutet. 

Sammanfattning 
Under hösten 2011 har en organisationsöversyn genomförts för näringslivskontoret under 
ledning av tf näringslivschef Margaretha Åslund. I översynen har en handfull olika alternativ 
värderats som i det föreliggande förslaget vägts samman. 

Ärendet behandlas av både utvecklingsutskottet och allmänna utskottet med uppdelning 
enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.  
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Förvaltningens förslag  

1. Fokus för näringslivskontorets arbete förskjuts till att attrahera nya 
företag och att underlätta etableringar. 

2. Samverkan utvecklas och befästs med framförallt arbetsmarknads- och 
integrationskontoret och Falun Borlänge-regionen. 

I övrigt enligt beslutets punkter 3 och 4. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag 2012-02-07. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag, Krister Andersson, Britt Källström och Linnea  
Risinger: Bifall till förvaltningens förslag. 
Christina Haggren med instämmande av Agneta Ängsås och Mikael Rosén:  
Återremiss av ärendet för komplettering av beslutsunderlaget enligt bilaga till  
§ 24. 
 
Mötet ajourneras kl. 14.23-14.35. 
 
Ordförande Jonny Gahnshag, Krister Andersson, Britt Källström och Linnea Risinger: 
Ändring av första yrkandet: Punkt 1, Näringslivskontorets arbete ska inriktas på  
både service till befintliga företag och ett utvecklat arbete med att attrahera nya  
företag och verksamheter samt att underlätta etableringar och punkt 2, med tillägg 
näringslivets intresseorganisationer samt att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
Mikael Rosén: Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena i ordning enligt nedan vilket 
utvecklingsutskottet godkänner. 
Först ställs proposition på återremissyrkandet mot att ärendet ska avgöras idag och 
ordföranden finner att utvecklingsutskottet beslutar att avgöra ärendet idag. 
Därefter ställs proposition på yrkandena och utvecklingsutskottet beslutar enligt  
eget förslag. 
 
 





 8 (12) 
 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
Sammanträdesdatum 

2012-02-14 
 
 

Justerandes signaturer 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 25 Information om LUFAB samt presentation av ny VD 

  

Beslut 
Utvecklingsutskottet hälsar Liselotte Jonsson välkommen till koncernen och 
tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Presentation av LUFAB:s nya VD Liselott Jonsson samt information om 
LUFAB:s uppdrag. 
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§ 26 Svar på motion från Ove Raskopp (SD); Åtgärder mot 
den ökande kriminaliteten 

KS0607/11 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Motionen avslås med motivering att förslaget redan är behandlat i en 
tidigare motion. 

Sammanfattning 
Ove Raskopp föreslår i en motion den 3 november 2011 att det måste vidtas 
åtgärder för att stävja den ökande kriminaliteten i vårt samhälle och kräver 
att en kompetent arbetsgrupp tillsätts för att arbeta med frågan. En likaly-
dande motion, ”den ökande kriminaliteten i vårt samhälle”, från samme 
förslagsställare har behandlats av kommunfullmäktige, den 8 september 
2011, som beslutade att avslå motionen. 

Inget nytt har tillkommit i ärendet. Kommunstyrelseförvaltningen (stads-
kansliet) hänvisar och kvarstår i tidigare bedömning enligt tjänsteskrivelsen 
från den 9 juni 2011. 

Beslutsunderlag 
Motion från Ove Raskopp 2011-11-03. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-06-09, 
2012-01-26. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2011-09-08, § 146. 

Yrkanden 
Ordföranden Jonny Gahnshagoch Krister Andersson: Bifall till 
förvaltningens förslag.  
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§ 27 Revidering av Husen berättar bevarandeplan för Falu 
innerstad 

KS0735/09 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

Förslag till bevarandeplan för Falu innerstad 2012 ”Husen berättar ” 
antas. 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret och kultur- och ungdomsförvaltningen har gjort en 
revidering och uppdatering av bevarandeplanen ”Husen Berättar” från 1988. 

Bevarandeplanen används som stöd vid kommunala beslut om förändringar 
i Falu innerstads bebyggelse och används vid t ex bygglovsärenden när den 
kulturhistoriska aspekten ska beaktas. 

Kultur- och ungdomsnämnden antog bevarandeplanen ”Husen Berättar” den 
26 januari 2012 och ber nu att kommunfullmäktige ska anta den. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2012-01-26, § 8/tjänste-
skrivelse 2012-01-12. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Förslag till bevarandeplan för Falu innerstad 
2012 ” Husen berättar” antas.  
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§ 28 Omdisponering av driftsramar med anledning av vissa 
åtgärder inom kommunstyrelsens verksamhetsområden 

KS0001/12 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

1. Driftsramen omdisponeras i budget 2012 för att kompensera för vo-
lymökningar m.m. genom Beslutsorgans buffert. 

2. Ramväxlingen ska belasta Beslutsorgans buffert (ansvar K711, tjänst 
989100) enligt följande: 

Kommunfullmäktige – Projekt Falu Demokratikommun                     
(tillfällig fullmäktigeberedning)     55.000 kr 

Stadskansliet, Centralarkivet, förhyrning av lokaler             185.000 kr 

3. Den permanenta hyreshöjningen för centralarkivet med 185 000 kr 
beaktas i budgetarbetet från 2013 och framåt. 

Sammanfattning 
Styrmodellen för Falu kommun ger möjlighet att kompensera kostnader för 
volymförändringar under löpande verksamhetsår. Därutöver kan finnas 
särskilda skäl till att göra en omdisponering eftersom det numera finns små 
möjligheter att överföra överskott från ett år till ett annat för det som berör 
pågående projekt. 

Förslaget omfattar två verksamheter: 

1.  Centralarkivet är en tillsynsmyndighet å kommunstyrelsens vägnar (lag-
reglerad verksamhet). Där har en mycket stark volymökning skett de senaste 
åren. Stadskansliet har varslat i budgetdialoger om nödvändigheten av en 
högre lokalförhyrning, eftersom det saknas utrymme till förvaring och att 
nödvändiga budgetmedel saknas för det ändamålet. Förslaget har inte beak-
tats av kommunfullmäktige. Vi är nu i en situation där det är svårt att fullgö-
ra förvaltaruppdraget. Därmed uppstår problem att tillgodose förvaltningar-
nas behov av arkivhandlingar som omfattar tidsperioden fr o m år 2011. 
Arkivet är ett s.k levande arkiv, alltså används av förvaltningarna. 

2.  Projekt Falu Demokratikommun, för vilket kommunfullmäktige inrättat 
en tillfällig fullmäktigeberedning, har budgeterats medel för åren 2011 och 
2012. Det har inte varit möjligt att upparbeta medlen för år 2011. Den mer 
resursintensiva verksamheten påbörjas år 2012, allt enligt gällande tidsplan. 
För att kunna hantera det mest väsentliga föreslås därför att de medel som 
inte upparbetas för år 2011, 55 tkr, istället får användas för fullmäktigebe-
redningen under år 2012. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet punkterna 1-2. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-01-29. 

Yrkanden 
Mikael Rosén med instämmande av ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till 
förvaltningens förslag med tillägg enligt 3:e beslutssatsen. 
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