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§ 255 Avgifter för hemsjukvården 

KS0371/12 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Avgiften för hemsjukvård fastställs i enlighet med förslag i 
omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 november 2012. 

2. Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att utforma regler för 
tillämpning. 

3. Avgiften justeras årligen i samma takt som prisbasbeloppet 
förändras. 

4. Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att göra en utvärdering av 
avgifter inom ett år för att se om det medför ökade kostnader.  

Reservation 
Kicki Stoor (V) (bil § 255), Svante Parsjö Tegnér (FP) och Sten H Larsson 
(FAP) reserverar sig mot beslutet.   

Sammanfattning 

Den 7 januari 2013 överförs hemsjukvården från Landstinget Dalarna till 
länets 15 kommuner. Frågan har beretts inom Region Dalarna under ca 1 år 
och beslut om överföring av hemsjukvården och den skatteväxling som blev 
konsekvensen av detta togs av samtlig 15 kommunfullmäktige och 
landstingsfullmäktige under september 2012. Omvårdnadsförvaltningen 
lämnar förslag på avgifter för hemsjukvård och hjälpmedel som ska gälla 
från den 1 februari 2013. 

Beslutet är enligt omvårdnadsnämndens förslag. 

Kommunstyrelsen överlämnade ärendet den 27 november 2012 utan förslag 
till beslut till kommunstyrelsens sammanträde den 11 december för att 
invänta omvårdnadsnämndens förslag den 28 november 2012. 

Beslutsunderlag 

Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-11. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-11-27, § 240. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2012-11-28, § 164. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Krister Johansson (S) och 
Catharina Hjortzberg-Nordlund (M): Bifall till omvårdnadsnämndens 
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förslag med förtydligandet att omvårdnadsnämnden får i uppdrag att 
utvärdera avgifterna inom ett år (punkt 4 i beslutet). 

Kicki Stoor (V): Ingen avgift ska tas ut, 0-taxa. 

Svante Parsjö Tegnér (FP) med instämmande av Sten H Larsson (FAP): 
Landstingets kostnadsnivåer ska kvarstå i kommunen. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande beslutsgång vilken godkänns av 
kommunstyrelsen. 

Omvårdnadsnämndens förslag med förtydligandet enligt Jonny Gahnshags 
m fl. förslag är huvudförslaget.  

Ordföranden ställer först Kicki Stoors förslag mot Svante Parsjö Tegnérs  
m fl förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att Svante Parsjö 
Tegnérs förslag ska prövas mot huvudförslaget. 

Ordföranden ställer Svante Parsjö Tegnérs förslag mot huvudförslaget och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt sitt eget m fl förslag 
(huvudförslaget). 

 





 5 (14) 

 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 
2012-12-11 

 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 256 Fastställande av samarbetsavtal avseende 
upphandlingssamverkan, reglemente för gemensam 
nämnd och upphandlingspolicy samt val till gemensam 
nämnd   

KS0303/11 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Förslag till samverkansavtal gällande upphandlingssamverkan 
mellan Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika och Säter fastställs. 
Förslaget ersätter tidigare tecknat avtal. 

2. Förslag till reglemente för gemensam nämnd för upphandlings-
samverkan fastställs. 

3. Förslag till upphandlingspolicy med riktlinjer för direktupphandling 
fastställs. 

4. Tidigare upphandlingspolicy beslutad av kommunfullmäktige den 8 
februari 2008 upphävs. 

5. För Falu kommun utses nn som ordinarie ledamot och nn som 
ersättare i gemensam nämnd för upphandlingssamverkan. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

6. Kommundirektören får i uppdrag att utifrån samarbetsavtalet ta fram 
förslag till nödvändiga interna riktlinjer och rutiner för Falu kommun 
som säkerställer tillräcklig förankring hos politiker och tjänstemän.  

7. Intill dess att riktlinjer och rutiner enligt p.6 är fastställda utgör Falu 
kommuns upphandlingspolicy från kommunfullmäktige den 8 
februari 2008 lokalt inriktningsdokument. 

Reservation 

Sten H Larsson reserverar sig mot beslutet om Samarbetsavtalets punkt 5. 

Protokollsanteckning 

Falu kommun förutsätter att den person som utses som ordförande i den 
gemensamma nämnden har den tid, det engagemang och den kompetens 
som krävs för uppgiften. 

Sammanfattning 

Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika och Säters kommuner har tidigare fattat 
beslut om att teckna samverkansavtal avseende upphandlingssamverkan 
mellan kommunerna. Det har framförts synpunkter på att avtalet bör 
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kompletteras med en beskrivning av syftet med samverkan, vilket nu har 
gjorts. 

Samverkansformen är gemensam nämnd med ett gemensamt 
UpphandlingsCenter med Ludvika kommun som värdkommun. 

Gemensam nämnd innebär att kommunen överlåter ansvaret för en stor del 
av sin upphandlingsverksamhet till den gemensamma nämnden, och att det 
blir den gemensamma nämnden som fattar tilldelningsbeslut i 
upphandlingarna. 

Varje kommun ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare till den 
gemensamma nämnden. 

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2012 att överlämna ärendet 
utan förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde den 11 december 
2012 för ställningstagande till ett lokalt inriktningsdokument för 
upphandling. 

Inför dagens sammanträde har kommunstyrelseförvaltningen kompletterat 
förslag till beslut med förslag till interna riktlinjer och rutiner för Falu kommun 
som kommunstyrelsen ska besluta om för egen del. 

Beslutsunderlag 

Beslutsförslag; reviderat samverkansavtal, reglemente och 
upphandlingspolicy. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-11-27, § 241. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-12-03. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelseförvaltningens 
förslag 

Sten H Larsson (FAP): Avslag på Samarbetsavtalets punkt 5 att Ludvika 
kommun ska utse ordförande och vice ordförande i nämnden.  

Mats Dahlström (C) med instämmande av Catharina Hjortzberg-Nordlund 
(M): Komplettera beslutet med en protokollsanteckning: Den person som 
utses som ordförande ska ha den tid, det engagemang och den kompetens 
som krävs för uppgiften. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelseförvaltningens 
förslag vilket kommunstyrelsen ställer sig bakom. 
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Därefter ställs förslaget i Samarbetsavtalet punkt 5 om ordförandeskapet 
mot Sten H Larssons förslag om avslag på detsamma och ordföranden finner 
att kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag. 

Dessutom beslutas att den föreslagna protokollsanteckningen ska skrivas in i 
protokollet. 

Sänds till 

Kommundirektören 
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§ 257 Samarbetsavtal och genomförandeavtal för byggande 
av Resecentrum Falun 

KS0169/12 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Samarbetsavtal mellan Trafikverket, Dalatrafik och Falu 
kommun för byggande av Resecentrum Falun godkänns. 

2. Genomförandeavtal för Delprojekt 1: EU-projektet 
”Resecentrum Falun – Navet i ett utvecklat regionalt 
kollektivtrafiksystem” godkänns. 

3. Genomförandeavtal för Delprojet 3: Byggande av stödmur längs 
spår 1 västerut mellan Trafikverket och Falu kommun godkänns. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1. Beslut om Genomförandeavtal för Delprojekt 2, Grycksbobanans 
flyttning, ska invänta beslut från Region Dalarna om 
medfinansiering. 

2. Informationen i övrigt tas till protokollet. 

Sammanfattning 

Falu kommun, Trafikverket, Dalatrafik och Jernhusen samverkar sedan 
2003 i ett projekt för att utveckla ett resecentrum i Falun. Resecentrum 
Falun är också en del i ett större stadsutvecklingsprojekt med syfte att skapa 
ett sammanhängande stadslandskap i den södra delen av Falu centrum. 
Under hösten 2012 har Falu kommun förvärvat hela Jernhusens 
fastighetsinnehav i Falun vilket bland annat innebär att kommunen blir 
ägare till stationshuset med tillträde den 1 januari 2013. Kommunens 
förvärv innebär att Jernhusen inte längre är en samarbetspart i projektet.  

För att reglera parternas ömsesidiga åtaganden vid genomförandet av föl-
jande delprojekt har ett förslag till samarbetsavtal upprättats. Till samarbets-
avtalet knyts tre genomförandeavtal, ett för varje delprojekt: 

•  Delprojekt 1: EU-projektet ”Resecentrum Falun – Navet i ett utvecklat 
regionalt kollektivtrafiksystem” (Gångtunnel, trappor, hissar mm som 
sammanbinder mellanplattformen och sidoplattformen.) 

•  Delprojekt 2: Flytt av Grycksbobanan. 

•  Delprojekt 3: Byggande av stödmur längs spår 1 västerut. 

De tre genomförandeavtalen reglerar ansvar och kostnader för genomföran-
det och det framtida ägandet av de tre delprojekten. 
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Beslutet är enligt stadsbyggnadskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-04. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Jonny Gahnshag (S): Bifall till stadsbyggnadskontorets 
förslag. 
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§ 258 Köp av Främby ridhus och stall 

KS0406/12 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Kommunen köper fastigheten Falun Främby 1:28 för en föreslagen 
köpeskilling om 20 837 527 kronor och finansiera köpet genom 
rörelsekapitalet.  

2. Godkänna att kommunen övertar de lån som Främby Ridcenter AB 
upptagit för finansieringen av ridanläggningen och som vid årsskiftet 
2012/2013 beräknas uppgå till ca 18,5 mnkr 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra köpet och göra 
erforderliga justeringar av köpeskillingen och villkor i övrigt i 
köpekontraktet. 

4. Trafik- och fritidsnämnden får i uppdrag att teckna hyres- och 
arrendeavtal med Falu Ridklubb. 

5. Föreslå Falu Ridklubb som ägare av Främby Ridcenter AB att 
försätta bolaget i en frivillig likvidation och att uppdra till 
kommunens ekonomichef att föreslå Falu Ridklubb att en av 
kommunen namngiven likvidator sätts att sköta likvidationen.  

6. Kommunen svarar för eventuella skulder och kostnader avseende 
Främby Ridcenter AB:s åtaganden samt för kommunens egna 
förluster.  

7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna garantier innebärande att 
kommunen svarar för de kostnader (arvode och utlägg), upp till en 
beloppsgräns satt av kommunstyrelsen, som de konsulter som sätts 
att sköta likvidationen och försäljningen av Främby ridanläggning 
kan komma att begära. 

8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under handläggningen av 
likvidationen av Främby Ridcenter AB fatta beslut angående 
åtgärder som kräver omedelbara beslut. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag, att tillsammans med 
kommunstyrelsens presidium, genomföra köpet och göra 
erforderliga justeringar av köpeskilling och villkor i kontraktet.   

2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag, att tillsammans med 
kommunstyrelsens presidium, fatta övriga beslut, inklusive garantier 
för kostnader, kring verkställande av kommunfullmältiges beslut. 
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Sammanfattning 

Det två till tre sista åren har Främby Ridcenter AB haft tilltagande 
ekonomiska problem och Främby Ridcenter AB inkom den 25 maj 2012 
med en skrivelse avseende bolagets mycket ansträngda ekonomi. Trafik- 
och fritidsnämnden beslutade den 16 augusti 2012 att med hänsyn till trafik- 
och fritidsnämndens ekonomi överlåta ärendet till kommunstyrelsen för 
beslut. Därefter beslutade kommunstyrelsen att trafik- och fritidsnämnden 
skulle tilldelas en ramförstärkning med 500 000 kronor genom 
omdisponering från den centrala bufferten för att utbetalas till föreningen 
Falu Ridklubb, efter att kostnader verifierats. Dessutom gavs ett uppdrag till 
kommunstyrelseförvaltningen att ta fram ett förslag till åtgärder för en 
långsiktig ekonomisk lösning och kommunstyrelsens ordförande gavs ett 
särskilt uppdrag att företräda och bevaka kommunens intresse i processen.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2012 avvisades det 
förslag som kommunstyrelseförvaltningen lade fram och istället beslutade 
kommunstyrelsen att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att 
förhandla fram ett förslag till köp av Främby Ridcenter AB alternativt ett 
köp av enbart fastigheten med stall och ridhus. Uppdrag gavs även att 
upprätta förslag till hyresavtal med Falu Ridklubb avseende anläggningen 
samt förslag till driftsorganisation.  

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret i samarbete med trafik- 
och fritidsförvaltningen, kommunfastigheter, stadskansliet, stadsbyggnads-
kontoret och representanter för Falu Ridklubb och Främby Ridcenter AB 
lämnar förslag till beslut för köp av ridanläggningen, hantering av 
hyresavtal med Falu Ridklubb och driftsorganisation samt åtgärder för att 
genomföra en frivillig likvidation av Främby Ridcenter AB. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-11-13, § 228. 

Beslut enligt 6 kap 36§ kommunallagen; kostnadstäckning under 
utredningstid. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-12-10. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Kicki Stoor (V) : 
Enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Håkan Hammar (M): Beslutspunkt 7 ska innehålla ett tak, för de kostnader 
som kommunen ska garantera, för de konsulter som sätts att sköta 
likvidationen och försäljningen av Främby ridanläggning. 
Vidare ska i punkterna 1 och 2, i beslutet som kommunstyrelsen fattar för 
egen del, läggas till att uppdragen ska göras av kommunstyrelsens 
ordförande i samarbete med kommunstyrelsens presidium. 
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Sänds till 

Kommunstyrelsens ordförande 
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§ 259 Besöksmålsinvesteringar på Lugnets nationalarena 

KS0710/12 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. 0,9 mnkr tilldelas trafik- och fritidsnämnden från den centrala 
bufferten för år  2013, för att täcka hyreskostnader till Lufab för 
besöksmålsanknutna och nivåhöjande investeringar på Lugnets 
nationalarena. 

2. 1,9 mnkr tilldelas trafik- och fritidsnämnden från den centrala 
bufferten fr o m 2014, för att täcka hyreskostnader till Lufab för 
besöksmålsanknutna och nivåhöjande investeringar på Lugnets 
nationalarena. 

3. 0,5 mnkr tilldelas trafik- och fritidsnämnden från den centrala 
bufferten fr o m 2014, för att täcka ökade driftkostnader till följd av 
besöksmålsanknutna och nivåhöjande investeringar på Lugnets 
nationalarena. 

4. Exakt belopp att omdisponera fastställs först efter att trafik- och 
fritidsnämnden redovisar att den kompensation som beslutats för 
utökade kostnader för Lugnetanläggningarna med en nivåhöjning 
med 11,0 mnkr nyttjats helt för respektive år.    

Reservation 

Kicki Stoor (V) (bil § 259) och Svante Parsjö Tegnér (FP).  

Sammanfattning 

Lugnets nationalarena är inte bara en tävlingsanläggning för nordiska skid-
grenar utan även en mångsidigt användbar evenemangsarena och ett stort 
besöksmål. Kostnaderna för de investeringar i idrottsanläggningar som görs 
inför Skid VM 2015 finansieras via ett ramtillskott till trafik- och fritids-
nämnden. Anläggningarna byggs av Lugnet i Falun AB (Lufab) men hyrs 
sedan av trafik- och fritidsnämnden. Delar av investeringarna som görs på 
Lugnet sker inte primärt för att möta skidsportens behov utan för att stärka 
nationalarenan som besöksmål, skapa bredare utvecklingsmöjligheter och 
öka attraktiviteten för olika typer av evenemang. 

Förslaget bygger på att Lufab investerar i de olika anläggningarna som 
sedan hyrs av trafik och fritidsnämnden. Kostnadsberäkningar och 
avskrivningstider är framtagna av Lufab.   
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Kommunstyrelseförvaltningen redovisar och lämnar förslag till beslut om 
besöksmålsanknutna och nivåhöjande investeringar på Lugnets national-
arena i tjänsteskrivelse den 4 december 2012.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-12-04. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till kommunstyrelseförvaltningens 
förslag med tillägg av punkt 4 i beslutet. 

Kicki Stoor (V) med instämmande av Svante Parsjö Tegnér (FP): Avslag.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt sitt eget förslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: 

Ja-röst för bifall till Jonny Gahnshags förslag.  
Nej-röst för bifall till Kicki Stoors m fl avslag.  

Omröstningsresultat: 13 ja-röster och 2 nej-röster. 

Ja: Jonny Gahnshag (S), Susanne Norberg (S), Krister Johansson (S), Britt 
Källström (S), Margareta Källgren (S), Richard Holmqvist (MP), Linnea 
Risinger (MP), Catharina Hjortzberg-Nordlund (M), Christina Haggren (M), 
Göran Forsén (M), Håkan Hammar (M), Mats Dahlström (C) och Sten H 
Larsson (FAP). 

Nej: Kicki Stoor (V) och Svante Parsjö Tegnér (FP). 
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