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§ 1 Svar på motion från Katarina Gustavsson 
(KD); Flexibelt nattstopp på buss 

KS0468/11 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Motionen bifalles i och med att önskemålet om flexibelt nattstopp 
läggs in i kommande beställning rörande trafikförsörjningsplan till 
Dalatrafik. 

2. Flexibelt nattstopp ska gälla under en försöksperiod. 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att Falu kommun under en 
försöksperiod inför ett så kallat nattstopp på alla busslinjer i kommunen. 

Trafik- och fritidsnämnden behandlade motionen den 17 november 2011 
och föreslår att önskemålet om flexibelt nattstopp läggs in i kommande 
beställning rörande trafikförsörjningsplan till Dalatrafik. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2011-11-17, § 105/tjänsteskrivelse 
2011-10-31. 

Motion från Katarina Gustavsson 2011-09-11. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-01-17, § 10. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 2 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) och Sten H 
Larsson (FAP); Tydliggör Falu kommuns bokslut för 
Faluborna 

KS0292/10 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Motionen bifalles. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta utvecklingsarbetet med 
att göra årsredovisning och verksamhetsplan- och budgetdokument 
mer lättillgängliga för medborgare och anställda. 
 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del  

            Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) får i uppdrag att 
fortsätta utvecklingsarbetet med att göra årsredovisning och 
verksamhetsplan- och budgetdokument mer lättillgängliga för 
medborgare och anställda. 

Sammanfattning 
Motionärerna föreslår att Falu kommun utvecklar dokumenten för 
årsbokslut och budget till ett mer användarvänligt format och att Falu 
kommun årligen tar fram populärutgåva av årsbokslutet som tydliggör 
kommunens ”status” för medborgare och anställda. Både årsredovisning och 
årsbudget görs mer lättillgängliga t ex via Internet och lokalpress. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutet. 

Allmänna utskottets förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Motion från Maria Gehlin och Sten H Larsson 2010-04-08. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-12-
28. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-01-18, § 8. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till allmänna utskottets förslag. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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§ 3 Svar på motion från Richard Holmqvist (MP), 
Linnea Risinger (MP); Budget tillgänglig för alla 

KS0429/10 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Motionen bifalles. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta utvecklingsarbetet med 
att göra årsredovisning och verksamhetsplan- och budgetdokument 
mer lättillgängliga för medborgare och anställda. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen  

            Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) får i uppdrag att 
fortsätta utvecklingsarbetet med att göra årsredovisning och 
verksamhetsplan- och budgetdokument mer lättillgängliga för 
medborgare och anställda. 

Sammanfattning 
Motionärerna föreslår att Falu kommun utvecklar dokumenten för budget 
till en lättförstålig budgetöversikt som uppdateras kontinuerligt och görs 
mer lättillgänglig för medborgarna, t ex via Internet och lokalpress. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutet. 

Allmänna utskottets förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Motion från Richard Holmqvist och Linnea Risinger 2010-06-09. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-12-
28. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-01-18, § 9. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till allmänna utskottets förslag. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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§ 4 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP): " Vem styr 
vem i kommunal verksamhet" eller "Kvalitetssäkra 
politiska beslut" 

KS0584/10 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Avslag på motionens förslag att ”verkställighet av politiska beslut” 
ska ingå som ett obligatoriskt granskningsområde i Falu kommuns 
internkontrollplan . 

2. Bifall till motionens förslag att alla nämnder/styrelser för egen del 
årligen ska upprätta en sammanställning/ärendegång. 

3. Bifall till motionens förslag att en sammanställning av politiskt 
fattade beslut ska presenteras i respektive nämnd i samband med 
årsbokslutet . 

4. Falu kommuns förmåga att genomföra fattade beslut bör 
kontinuerligt utvärderas och förbättras. 

Sammanfattning 
Maria Gehlin föreslår i en motion att ”verkställighet av politiska beslut” ska 
ingå som ett obligatoriskt granskningsområde i Falu kommuns internkontroll-
plan och att alla nämnder/styrelser för egen del årligen ska upprätta en 
sammanställning/ ärendegång.  
En sammanställning av politiskt fattade beslut ska presenteras i respektive 
nämnd i samband med årsbokslutet . 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är: 
Motionen avslås då granskningsområden enligt internkontrollplanen ska 
bedömas utifrån väsentlighet och risk inför varje verksamhetsår när det gäller 
granskningsområden såväl kommunövergripande som för respektive 
nämnd/styrelse. 

Allmänna utskottets förslag är enligt beslutet. 

Kanslichef Eva Dahlander redogör för kommunstyrelseförvaltningens 
(stadskansliet) kompletterande underlag och följande förslag till beslut 
(alternativa förslaget). 
1. Samtliga nämnder/styrelse rekommenderas att säkerställa processer för 
verkställighet av beslut för de mest prioriterade ärendena med den elektroniska 
programvara som finns som stöd för arbetet, i avvaktan på justerade 
möjligheter till elektronisk bevakning i motionens anda. 
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2. Motionens syfte är därmed bifallet samt att redovisningen sker till 
ordföranden i respektive nämnd. 

Beslutsunderlag 
Motion från Maria Gehlin 2010-09-27. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-12-
28. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-01-18, § 10. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-01-20. 

Yrkanden 
Lilian Eriksson, Mikael Rosén, Christina Haggren, Sten H  Larsson, Svante 
Parsjö Tegnér, Richard Holmqvist och Kicki Stoor: Bifall till allmänna 
utskottets förslag. 

Susanne Norberg med instämmande av ordförande Jonny Gahnshag: Bifall 
till det alternativa förslaget (se ovan) med viss justering av ordval och 
förtydligande som framförts under diskussionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
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§ 5 Svar på motion från Inger Olenius (MP) anställ 
skolkuratorer inom socialtjänsten som har sin 
placering i skolan 

KS0552/10 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Motionen avslås då Falu kommuns socialtjänst och 
skolverksamhet redan idag samverkar med att uppmärksamma 
barn med psykosocial problematik och att omfattning av 
resursbehov hanteras inom ordinarie verksamhets- och 
budgetprocess. 

Sammanfattning 
Inger Olenius föreslår i en motion att socialtjänsten och skolan i 
samarbete bygger upp en ny verksamhet med skolkurator som har sin 
placering i skolan och sin anställning inom socialtjänsten i syfte att 
tidigare uppmärksamma och åtgärda barn med psykosocial problematik. 
Socialförvaltningen har i tjänsteskrivelse yttrat sig i ärendet och delar 
motionärens uppfattning om att det förebyggande arbetet behöver 
förstärkas. Socialnämnden beslutade den 23 februari 2011, att till 
kommunstyrelsen inge socialförvaltningens tjänsteskrivelse som 
socialnämndens yttrande samt att ge socialförvaltningen i uppdrag att 
utreda frågan om socialförvaltningen ska utöka det förebyggande arbetet 
med inriktning mot skolan. Socialförvaltningen beslutade även att om 
beslut fattas enligt motionärens önskan ska ramökning tillföras social-
nämnden. 
Skolförvaltningen har i tjänsteskrivelse angivit att samverkan mellan 
socialtjänsten och skolan för det mesta fungerar bra men är ingen 
självklarhet och behöver hela tiden underhållas på alla nivåer. Resurser i 
form av skolkuratorer vore välkommet men de resurser som finns i första 
hand måste användas för att säkerställa lärartätheten. Skolnämnden 
beslutade den 23 mars 2011, att föreslå kommunfull-mäktige att om 
beslut fattas att avsätta resurser för utökning av antalet skolkuratorer, ska 
ramökning tillföras skolnämnden och skolkuratorer-na anställas av 
skolförvaltningen. Skolnämnden beslutade vidare att om medel ej tillförs 
ska motionen avslås. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) gör en bedöm-ning 
utifrån social- och skolförvaltningarnas beskrivningar och lämnar förslag 
enligt beslutet. 

Allmänna utskottets förslag är enligt beslutet. 
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Beslutsunderlag 
Motion från Inger Olenius 2010-09-08. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 
2011-12-27. 

Protokoll från socialnämnden 2011-02-03, § 37/tjänsteskrivelse 2011-
02-07. 

Protokoll från skolnämnden 2011-03-23, § 34/tjänsteskrivelse 2011-02-
09.  

Protokoll från allmänna utskottet 2012-01-18, § 11. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till allmänna utskottets förslag. 
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§ 6 Svar på medborgarförslag; Att göra Falu kommun till en 
GMO fri zon 

KS0300/11 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget bifalles genom att Falu kommun, i den mån det är 
möjligt, kommer att arbeta för att kommunen ska bli en GMO fri zon. 

Sammanfattning 
I medborgarförslaget föreslås att Falu kommun ska göras till en GMO fri 
zon. Liknande förslag har behandlats vid två tidigare tillfällen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 5 september 2002: 

• att uppmärksamma motionären på att lagligt stöd inte finns för att 
Falu kommun ska förklara sig vara en GMO-fri zon, 

• att det successivt i avtal som sluts med brukare av kommunägd mark 
och byggnader införs begränsningar som medför att GMO inte får 
odlas eller uppfödas, 

• att uppdra åt miljönämnden att aktivt arbeta för att kommuner ska få 
ökat inflytande vid tillståndsprövningar av GM-grödor inom sina 
geografiska områden. 

I ett medborgarförslag från 2008 föreslogs bland annat att:  

• Falu kommuns målsättning är att bli en GMO-fri kommun. 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2009 att avslå detta medborgar-
förslag med motiveringen att förslaget redan är behandlat. 

Kommunstyrelseförvaltningen (KS miljö) föreslår att medborgarförslaget 
avslås med motivering att förslaget redan är behandlat i tidigare ärenden.  

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (KS miljö) tjänsteskrivelse 2011-10-28. 

Medborgarförslag 2011-04-05. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-01-18, § 11. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 7 Svar på medborgarförslag från Helge Sonntag; 
kommunalt kulturreservat på Dikarbacken 

KS0641/08 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1 Medborgarförslaget bifalles. 

2 Kultur- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda och föreslå ett 
kommunalt kulturreservat vid Dikarbacken. Utredningen bör ske i 
samverkan med trafik & fritidsnämnden, miljönämnden, skolnämn-
den och kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret).  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av kommun-
fullmäktiges beslut ovan 

Det område vid Dikarbacken som omfattades av uppdraget till trafik 
& fritidsnämnden i kommunstyrelsens beslut den 30 oktober 2007,  
§ 38, ska utgå ur det uppdraget, medan återstående delar av upp-
draget kvarstår. 

Reservation 
Mikael Rosén (M), Håkan Hammar (M), Christina Haggren (M), Lilian 
Eriksson (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP) och Svante Parsjö 
Tegnér (FP) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att inrätta ett kommunalt kulturreservat på 
Dikarbacken har lämnats in av Helge Sonntag. Stadsbyggnadskontoret 
sammanställde ett gemensamt svar på internremitteringen daterat den 16 juli 
2009. Trafik- och fritidsnämnden, miljönämnden och kultur- och 
ungdomsnämnden har behandlade det gemensamma svaret 2009. 

När ärendet därefter togs upp vid kommunstyrelsens utvecklingsutskott den  
20 oktober 2009 återremitterades det till kommunstyrelseförvaltningen 
(stadsbyggnadskontoret) för att samordna förslaget med ett ev. reservat i 
Harmsarvet och en lösning av trafikfrågorna i området.  

Efter detta har ”Upphävande av detaljplan för området väster om Krondiket” 
antagits och vunnit laga kraft den 1 juli 2011. Vidare så har samrådet av 
detaljplaneprogram för Krondiket återredovisats till kommunstyrelsen den 
13 september 2011. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutet. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-10-13. 

Medborgarförslag 2008-09-09. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-01-18, § 12. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag, Krister Johansson och Richard Holmqvist: 
Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 

Mikael Rosén: Andra punkten ändras till Kultur- och ungdomsnämnden får i 
uppdrag att utreda ett eventuellt kommunalt kulturreservat vid Dikarbacken 
i övrigt bifall till utvecklingsutskottets förslag. 

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

Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden 
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§ 8 Godkännande av verksamhetsberättelse och 
årsredovisning samt beviljande av ansvarsfrihet 
för Linderdahlska Stiftelsen avseende år 2010 

KS0524/11 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1 Linderdahlska Stiftelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse 
avseende verksamhetsåret 2010 godkänns. 

2 Revisionsberättelsen avseende 2010 läggs till protokollet. 

3 Styrelsen för Linderdahlska Stiftelsen beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2010. 

Sammanfattning 
Styrelsen för Linderdahlska Stiftelsen lämnar årligen in sin verksam-
hetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse till Falu kommun. 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) har gjort en genomgång 
av redovisningen . 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutet. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-12-
15. 

Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för 
Linderdahlska Stiftelsen år 2010. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-01-18, § 13. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2012-01-31 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 9 Godkännande av förslag till beslut från Region 
Dalarna om förlikning och upphörande av avtal, 
omfördelningssystem för LSS-insatser 

KST0218/03 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1 Region Dalarnas förslag till Avtal om upphörande av Avtal om 
mellankommunal omfördelning och Förlikningsavtal godkänns. 

2 Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna Avtal 
om upphörande av Avtal om mellankommunal omfördelning och 
Förlikningsavtal. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av kommunfull-
mäktiges beslut ovan 

Finansiering av Avtal om upphörande av Avtal om mellankommunal  
omfördelning och Förlikningsavtal sker genom Beslutsorgan,  
anslaget särskilda framtidssatsningar. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 1993 övertog kommunerna i Dalarna, Avesta, Borlänge, Falu, 
Gagnefs, Hedemora, Leksands, Ludvika, Malung-Sälens, Mora, Orsa, 
Rättviks, Smedjebackens, Säters, Vansbro och Älvdalens kommuner, genom 
avtal med Landstinget Dalarna huvudmannaskapet för särskolan och de 
särskilda omsorgerna om de utvecklingsstörda (enligt den tidens språkbruk).  

Den ersättning som kommunerna erhöll för övertagande av huvudmanna-
skapet fördelades i enlighet med ett Avtal om mellankommunal omfördel-
ning som samtliga kommuner undertecknade. Elva kommuner var bidrags-
givare till verksamheten.  

Direktionen för Region Dalarna har, i enlighet med det mandat som ges i 
Avtal om mellankommunal omfördelning § 1, avgjort att det aktuella avtalet 
bör omprövas på grund av nya förutsättningar i och med införandet av det 
nationella utjämningssystemet 2004. Direktionen rekommenderar avtalspar-
terna att besluta att Avtal om mellankommunal omfördelning ska upphöra. 

Vidare rekommenderar direktionen att parterna, med anledning av den tvist 
som förevarit mellan Hedemora kommun å ena sidan och Avesta, Borlänge, 
Falun, Gagnef, Ludvika, Malung, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter och 
Vansbros kommuner å andra sidan, vid avtalets upphörande ingår en förlik-
ning. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutet. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2012-01-31 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-01-09. 

Region Dalarnas avtalsförslag 2011-11-15.  

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-01-18, § 14. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet, ekonomikontoret) 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2012-01-31 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 10 Ändring av byggnadsnämndens reglemente, 
ansvarsfördelning i planfrågor 

KS0082/12 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Byggnadsnämndens reglemente ändras enligt bilagan till 
kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) 
tjänsteskrivelse 2012-01-02, ”Ansvarsfördelning i planfrågor”. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden beslöt den 7 december 2011 att föreslå kommunfull-
mäktige att nämndens reglemente ska ändras så att den tabell som redovisar 
ansvarsfördelningen i planfrågor överensstämmer med motsvarande tabell i 
kommunstyrelsens reglemente.  

Byggnadsnämndens och kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads-
kontoret) förslag är enligt beslutet. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2012-01-03. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-01-18, § 15. 

Yrkande 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2012-01-31 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 11 Antagande av Falu kommuns riktlinjer för användning 
av sociala medier 

KS0634/10 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1 Riktlinjerna för Falu kommuns användning av sociala medier antas 
att gälla för hela kommunorganisationen. Riktlinjerna utgör Bilaga 2 
till den befintliga Informationspolicyn. 

2 Kommunstyrelsen får i uppdrag att informera om och implementera 
riktlinjerna i kommunorganisationen. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet/informations-
avdelningen) får i uppdrag att informera om och implementera 
riktlinjerna i kommunorganisationen. 

Sammanfattning 
I informationssamhället tillkommer ständigt nya sätt att kommunicera 
och nya kanaler att använda. Internet har skapat en mängd möjligheter 
för att nå ut med information och de sociala medierna öppnar 
dessutom för dialog, debatt och diskussion.  

Sociala medier avser aktiviteter som kombinerar teknologi, social 
interaktion och användargenererat innehåll. De är verktyg för att skapa och 
bibehålla relationer. Sociala medier är en plattform för användargenererat 
innehåll, tillgängligt i ett öppet nätverk av människor.  

Sociala medier ska hanteras på samma sätt som andra kanaler. Det innebär 
att de omfattas av Falu kommuns informationspolicy. Sociala medier kan 
inte ersätta kommunens officiella webbplats; www.falun.se, vars 
information är tillgänglighetsanpassad och kvalitetssäkrad. Alla 
förvaltningar ska presentera sin officiella information inom ramen för 
www.falun.se. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutet. 

Allmänna utskottets förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-12-30. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-01-18, § 12. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2012-01-31 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till allmänna utskottets förslag. 

Sänds till  
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet/informationsavdelningen) 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2012-01-31 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 12 Godkännande av Exploateringsavtal med Dagon 
Falun AB för del av Surbrunnsområdet 

KS0271/11 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Exploateringsavtal med Dagon Falun AB avseende del av Sur-
brunnsvägen godkänns. 

Sammanfattning 
Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för del av Surbrunnsområdet i 
östra delen av fd regementsområdet. Ett förslag till exploateringsavtal som 
bl.a. reglerar marköverlåtelse och anläggningsarbeten har upprättats med 
fastighetsägaren Dagon Falun AB. 

Förslag till detaljplan godkändes för antagande av byggnadsnämnden den 23 
juni 2011. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutet. 

Utvecklingsutskottet behandlade ärendet den 18 oktober 2011. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-08-16. 

Exploateringsavtal och Gestaltningsprogram. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-10-18, § 122. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2012-01-31 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 13 Antagande av detaljplan för del av Surbrunnsområdet 

KS0483/08 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Detaljplan för del av Surbrunnsområdet antas. 

Sammanfattning 
Detaljplanen syftar till att utveckla markområdet på båda sidor om Surbrunns-
vägen inom Dalregementet för bl a småindustri, kontor och bostäder. 
Detaljplanen innebär att området utmed Surbrunnsvägen kan förtätas och 
exploateras i större utsträckning. Området kan därmed få en mer stadsmässig 
prägel. Detaljplanen innebär en förstärkning av Dalregementet som 
etableringsområde för verksamheter. 
Detaljplanen är en del av det område för vilket Detaljplaneprogram för området 
öster om Dalregementet som antogs av kommunfullmäktige den 14 februari 
2008. 

Kommunstyrelsen beslutade den19 augusti 2008 att arbete med detaljplan får 
påbörjas. 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade under samrådet den 23 
november 2010, att lämna förslag till detaljplan för del av 
Surbrunnsområdet utan erinran.  

Byggnadsnämnden godkände planförslaget för antagande den 23 juni 2011. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutet. 

Utvecklingsutskottet behandlade ärendet den 18 oktober 2011. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-08-16/Antagandehandlingar. 

Protokoll från byggnadsnämnden 2011-06-23. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-10-18, § 123 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 

 



 22 (49) 
 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2012-01-31 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 14 Omdisposition av budgetramar 2012 med 
anledning av sänkning av arbetsgivaravgift 

KS0001/12 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att justera nämndernas och kontorens 
driftramar i budget 2012 motsvarande den minskade arbetsgivaravgiften, 
totalt 6,8 mnkr.  

Ramväxlingen ska ske till förmån för Beslutsorgans buffert (ansvar K711, 
tjänst 989100). 

Följande belopp föreslås för ramväxling: 

Skolnämnden                       - 3 000 tkr 
Omvårdnadsnämnden            - 1 650 tkr 
Socialnämnden                 - 1 250 tkr 
Trafik- och fritidsnämnden       -   160 tkr 
Kultur- och ungdomsnämnden     - 130 tkr 
Miljönämnden                            - 50 tkr 
KS AIK                         - 310 tkr 
KS Stadsbyggnadskontoret                - 85 tkr 
KS Näringslivskontoret                    - 15 tkr 
KS IT-kontoret                            - 65 tkr 
KS Personalkontoret                         - 20 tkr 
KS Ekonomikontoret                        - 40 tkr 
KS Stadskansliet                             - 45 tkr 
KS Kommundirektören                      - 20 tkr 
KS Buffert                   + 6 840 tkr 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del  

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) får i uppdrag att 
justera nämndernas och kontorens driftramar i budget 2012 
motsvarande den minskade arbetsgivaravgiften, totalt 6,8 mnkr.  

Sammanfattning 
Kommunens verksamheter kommer att få en minskad kostnad för 
arbetsgivaravgifterna under 2012 jämfört med kommunfullmäktiges 
budgetbeslut i november, samtidigt som den finansiella osäkerheten i 
omvärlden kvarstår. Detta gör att ekonomikontoret föreslår att 
budgetutrymmet på 6,8 mnkr förs till beslutsorgans buffert, såsom en 
förhöjd beredskap. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2012-01-31 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-01-
17. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2012-01-31 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 15 Begäran om överföring av investeringsmedel från 2011 
till 2012 

KS0014/12 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

1. Trafik- och fritidsnämndens investeringsbudget år 2012 utökas med 
14,7 mnkr för att slutföra pågående investeringsprojekt från 2011. 

2. Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) investerings-
budget år 2012 utökas med 18,7 mnkr för att slutföra pågående 
investeringsprojekt från 2011. 

3. Skolnämndens investeringsbudget år 2012 utökas med 0,3 mnkr för 
att slutföra pågående investeringsprojekt från 2011. 

4. Kommunstyrelseförvaltningens (IT-kontoret) investeringsbudget år 
2012 utökas med 0,9 mnkr för att slutföra pågående investerings-
projekt från 2011. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del  

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) får i uppdrag att 
göra en uppföljning av investeringsläget per den 30 april 2012 och 
samtidigt göra en bedömning av eventuellt lånebehov. 
Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Förvaltningarna lämnar årligen in begäran om överföring av investerings-
medel för pågående projekt som har försenats och därmed inte avslutats 
under innevarande år. Årets överföring från 2011 föreslås till 34,6 mnkr.  

Förutom de nu begärda överföringarna av investeringsmedel har kommun-
fullmäktige i november 2011 redan beslutat om en investeringsram på 175 
mnkr med nya prioriterade projekt för 2012. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-01-
17. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 

 



 25 (49) 
 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2012-01-31 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 16 Begäran om överföring av driftmedel från 
2011 till2012 

KS0014/12 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Genom ramväxling inom Beslutsorgans budgetram 2012 (från 
bufferten) tillmötesgå Evenemangsrådets begäran om utökning av 
driftbudget 2012 med 400 000 kr. 

2. Evenemangsrådet uppmanas att hädanefter planera framtida stora 
evenemang inom ramen för ordinarie budgetprocess, istället för den 
årligen återkommande begäran om överföring av driftmedel till 
nästkommande år. 

Sammanfattning 
Begäran om överföring av driftbudget med 400 000 kr från 2011 till 2012 
har inkommit från Evenemangsrådet inom Beslutsorgan. Begäran avser 
budgetmedel för planering av framtida stora evenemang utöver de redan 
budgeterade evenemangen 2012. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-01-
17. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret och stadskansliet) 
Evenemangsrådet 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2012-01-31 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 17 Borgen för Lugnet i Falun AB 

KS0117/12 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen har rätt att verkställa kommunfullmäktiges beslut, att 
såsom för egen skuld, ingå borgen för låneförpliktelser upp till ett för följande 
respektive företag totalt högsta angivet belopp enligt nedan, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader, med avdrag för det lånebelopp som 
kommunstyrelsen vid var tillfälle genom sin internbank lånat ut till respektive 
företag. Det totala högsta beloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp i lånehandlingar och i borgenshandlingar: 
 
Kopparstaden AB  1 800 000 000 kronor 
Falu Elnät AB   210 000 000 kronor 
Falu Kommuns Förvaltning AB       50 000 000 kronor 
Falu Energi & Vatten AB    1 171 000 000 kronor 
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB  200 000 000 kronor 
Västra Falun Fastighets AB   15 000 000 kronor 
Lugnet i Falun AB   400 000 000 kronor  
 
2. Kommunstyrelsen även har rätt att fatta beslut om utlåning till ovanstående 
bolag. Utlåningen och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, att 
såsom för egen skuld ingå borgen, avser ett totalt högsta belopp för respektive 
företag enligt vad som ovan angivits och med iakttagande av däri angivna 
principer. 

Sammanfattning 
Lugnet i Falun AB behöver tilldelas en borgensram för att kunna överta 
trafik- och fritidsnämndens anläggningar på Lugnet samt även finansiera 
kommande investeringar i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäk-
tige. Borgensramens storlek föreslås uppgå till 400 000 000 kronor.  

Borgensbeslut avseende kommunens helägda bolag togs senast i kommun-
fullmäktige den 13 oktober 2011. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-01-
17. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2012-01-31 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag, Mikael Rosén, Sten H Larsson och Mats 
Dahlström: Bifall till förvaltningens förslag.  
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2012-01-31 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 18 Minskning av investeringsramar i Falu kommun, 
då ansvaret tas över av Lugnet i Falun AB 

KS0001/12 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Minska investeringsramarna i budget 2012 för trafik- och 
fritidsnämnden med 11 650 tkr och för kommunstyrelsen (Skid VM, 
Lugnet) med 55 000 tkr, då ansvaret för investeringar i fastigheter i 
Lugnetområdet övergår till LUFAB. 

2. Minska investeringsramarna i den ekonomiska planen för 2013 för 
trafik- och fritidsnämnden med 57 100 tkr och för kommunstyrelsen 
(Skid VM, Lugnet) med 20 000 tkr, då ansvaret för investeringar i 
fastigheter i Lugnetområdet övergår till LUFAB. 

3. Minska investeringsramarna i den ekonomiska planen för 2014 för 
trafik- och fritidsnämnden med 8 000 tkr och för kommunstyrelsen 
(Skid VM, Lugnet) med 5 000 tkr, då ansvaret för investeringar i 
fastigheter i Lugnetområdet övergår till LUFAB. 

Sammanfattning 
Bolaget Lugnet i Falun AB (LUFAB) har bildats. Uppdraget föreslås bland 
annat vara att äga och förvalta fastigheter och anläggningar inom Lugnet-
området. Fastigheterna vid Lugnet kommer att ingå i bolaget som därmed 
kommer att svara för samtliga investeringar. 
Detta innebär att planerade investeringar kommer att genomföras av bolaget 
med finansiering genom lån med kommunal borgen. 
Den av kommunfullmäktige fastställda investeringsramen för trafik- och 
fritidsnämnden samt för investeringar inför Skid-VM bör därför reduceras 
motsvarande. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-01-
24. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2012-01-31 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 19 GYSAM - gemensamt utvecklingsprojekt för 
MittDalarna 

KS0447/07 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Samverkansavtal för gymnasieskolan inom Gysam godkänns med 
bilagt tilläggsavtal avseende Vansbro kommun. 

2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att inhämta skriftligt 
samtycke till försenat godkännande av samverkansavtal för 
gymnasieskolan inom Gysam med bilagt tilläggsavtal avseende 
Vansbro kommun från samtliga samverkansparter. 

Sammanfattning 
Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasie-skolan 
inleddes 2007 ett arbete för att utreda möjligheterna till samverkan mellan 
kommunerna i regionen. Denna utredning ledde fram till ett 
gymnasiesamarbete kallat Gysam mellan kommunerna Boränge, Falun, 
Gagnef, Leksand, Ludvika, Rättvik, Smedjebacken och Säter. 

Gysam har sedan 2008 drivits i projektform med Falun- Borlänge regionen 
AB som projektägare.  

Under 2011 övergår Gysam från att vara ett projekt till att införlivas i 
ordinarie verksamhet. Förhandlingar förs mellan parterna för att utforma ett 
samverkansavtal. Verksamheten finansieras genom avgifter som fastställs 
genom en proportionell fördelning av budget för deltagande kommuner 
utifrån folkmängd. Organisatoriskt tillhör Gysam Falun-Borlänge Regionen 
AB.  

Skolnämnden i Falu kommun beslutade den 23 mars 2011 att ställa sig 
bakom förslag till samverkansavtal för gymnasieskolan inom Gysam samt 
att framföra detta till kommunfullmäktige. 

Samarbetet inom Gysam har under 2011 utökats med Vansbro kommun som 
genom tilläggsavtal till samverkansavtalet inträder i Gysam. 

Skolnämnden beslutade den 14 december 2011 att godkänna tilläggsavtal 
för Vansbro kommuns inträde i Gysam. Skolnämndens beslut expedierades 
till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-01-16. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2012-01-31 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Protokoll från skolnämnden 2011-12-14, § 219. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 

 



 31 (49) 
 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2012-01-31 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 20 Godkännande av optionsavtal för del av 
Falun 5:2 och  6:1, Tallbacksvägen  

KS0210/05 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Godkänna av Kopparstaden undertecknat optionsavtal för 
bostadsexploatering på del av Falun 5:2 och 6:1. 

2. Uppmärksamma optionstagaren på möjligheten att bygga i trä. 

  

Sammanfattning 
Kopparstaden har kommit med önskemål om option och förslag om ändring 
av detaljplan för fastigheterna Falun 5:2 och 6:1. Anledningen till ansökan 
är en önskan att kunna förtäta bebyggelsen längs Tallbacksvägen och 
erbjuda flertalet nya lägenheter i ett attraktivt läge. Önskemålet är att 
området ska kunna inrymma ett eller flera punkthus med bostäder och stå 
klart till Skid-VM 2015. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutets punkt 1. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet. 

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

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-01-18, § 16. 

Sänds till 
KopparStaden AB 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2012-01-31 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 21 Uppdrag om fortsatt VA-planering för Falu 
kommun 

KS0098/10 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) får i uppdrag 
att i  
samarbete med Falu Energi & Vatten AB och miljönämnden fortsätta  
arbetet med att upprätta handlings- och utbyggnadsplaner inom 
kommunens  
VA-planering. 
 

2. Under arbetets gång ska samverkan ske med Borlänge kommun. 

Sammanfattning 
Under de gångna två åren har stadsbyggnadskontoret, Falu Energi & Vatten 
och miljöförvaltningen på kommunstyrelsens uppdrag bedrivit arbetet med 
att ta fram de två första delarna av VA-plan för Falu kommun. Syftet med 
VA-planeringen är att få en heltäckande, långsiktig planering för hela kom-
munen, både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde. 

VA-planeringsarbete hittills har bestått i att göra en nuläges- och 
omvärldsanalys  
(VA-översikt) samt att göra relevanta strategiska vägval (VA-strategi). För att 
kunna  
utgöra ett fullgott planeringsunderlag bör arbetet nu bli mer konkret. VA-
planerings- 
arbetet bör därför fortsätta med att ta fram förslag till handlings- och 
utbyggnadsplaner . 
 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutet. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-12-22. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-01-17, § 17. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2012-01-31 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret och miljö) 

Falu Energi & Vatten AB 

Borlänge kommun 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2012-01-31 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 22 Ansökan om värdstad för SM-veckan 
sommar 2014 och 2015 

KS0569/11 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Falu kommun ska ansöka hos Riksidrottsförbundet om att stå som 
värdstad för SM-veckan år 2015 som svar på inbjudan att ansöka om 
SM-veckan 2014 och 2015.       

Reservation 
Kicki Stor (V) reserverar sig mot beslutet och ställer sig bakom den 
reservation som Sofie Valtersson (V) lämnat då trafik-och fritidsnämnden 
behandlade ärendet den 15 december 2011 (se bilaga till denna paragraf). 

Sammanfattning 
Riksidrottsförbundet har till Sveriges kommuner skickat inbjudan om att 
ansöka  
om SM-veckan 2014 och 2015. SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet 
(RF)  
och Sveriges Television (SVT) i samarbete med berörda specialidrottsförbund 
och  
värdstaden. Sista ansökningsdag är den 15 februari 2012. 
Trafik- och fritidsnämnden har den 15 december 2011 beslutat rekommendera 
kommunstyrelsen att meddela Riksidrottsförbundet Falu kommuns intresse att 
stå som värdstad för SM-veckan 2014 eller 2015. Trafik- och 
fritidsförvaltningen kan åta sig uppdraget under förutsättning att trafik- och 
fritidsnämndens budget för 2014 utökas med 1 mnkr för investeringar samt 0,5 
mnkr i driftmedel för Falu kommuns åtagande gällande arenor för SM-veckan. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 
  
Utvecklingsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till 
beslut. 

Carl-Johan Ingeström från Visit Falun Borlänge AB och kommundirektören 
lämnar kompletterande information i ärendet. 

Ajournering 
Sammanträdet avbryts för överläggning mellan kl. 14.12-14.23. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2012-01-31 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

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

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2011-12-15, § 118/tjänsteskrivelse 
2011-12-06. 

Skrivelse från Riksidrottsförbundet 2011-10-18. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-01-17, § 18. 
 
Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen för insändande av ansökan till 
Riksidrottsförbundet 

Trafik- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2012-01-31 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 23 Start av projekt Falun Cykelkommun 

KS0698/11 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Ett femårigt projekt, kallat Falun Cykelkommun ska genomföras. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen (KS miljö) får i uppdrag att leda 
arbetet inom ramen för Trafikparaplyet.   

3. Stadsbyggnadsberedningen är politisk styrgrupp för projektet. 

Sammanfattning 
Falu kommun har antagit tre program för ett långsiktigt hållbart samhälle 
utifrån perspektiven tillväxt, miljö och folkhälsa. Projektet Falun 
Cykelkommun har starka kopplingar till programmens intentioner. Projektet 
kommer även att realisera åtgärder som stöder de delar i förslaget till 
Trafikstrategi som gäller cykel.  

Falun Cykelkommun är en fortsättning på kommunens arbete med hållbara 
resor som sker dels inom kommunens olika förvaltningar, dels inom det 
förvaltningsövergripande arbete som bedrivs inom ramen för Trafik-
paraplyet. Projektet Falun Cykelkommun ska främst använda de resurser 
som tilldelas Trafikparaplyet från kommunstyrelseförvaltningen, trafik- och 
fritidsförvaltningen och skolförvaltningen. Trafikparaplyets olika projekt 
ingår i det samarbetsavtal som tecknats mellan Falu kommun och 
Trafikverket.   

Under våren 2012 ska en projekt- och en kommunikationsplan tas fram 
tillsammans med en projektbudget och en beskrivning av olika 
intäktsmöjligheter. Stadsbyggnadsberedningen avses användas som en 
politisk vägledningsgrupp.  

Kommunstyrelseförvaltningens (KS miljö) förslag är enligt punkt 1 och 2 i 
beslutet. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (KS miljö) tjänsteskrivelse 2012-01-03. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-10-18, § 115. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-01-17, § 19. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommundirektören, stadsbyggnadskontoret 
och KS miljö) och stadsbyggnadsberedningen 

Trafik- och fritidsnämnden, miljönämnden, byggnadsnämnden, 
skolnämnden  

Miljörådet, Tillväxtrådet och Folkhälsorådet 

De politiska partierna i kommunfullmäktige  

Styrgruppen för Trafikparaplyet 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2012-01-31 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 24 Godkännande av ansökan från Visit Falun 
Borlänge AB angående vinteraktiviteter på 
Runn 2012 - 2014 

KS0098/12 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

1. Ansökan från Visit Falun Borlänge avseende aktiviteter på Runn 
2012 godkänns. 

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag 
att söka alternativ finansiering av kommunstyrelsens del. I annat fall 
sker finansieringen genom de tre hållbarhetsrådens projektmedel 
med 250 000:- för år 2012. 

   

Sammanfattning 
Under de senaste åren har ett antal vinteraktiviteter ordnats på Runn; 
plogning av skridskobanor och arrangerande av Runn Winter Week 
inklusive holländska skridskotävlingar. Finansiering har skett genom olika 
bidrag från Falu och Borlänge kommuner samt, när det gäller plogning av 
banor, ett antal huvudsakligen kommunägda företag. För att få en bättre 
stabilitet och kontinuitet i denna verksamhet har Visit Falun Borlänge tagit 
på sig ett samordningsansvar och inkommit med en ansökan om medel från 
från Falu och Borlänge kommuner för utvecklingen av Runn år 2012 –2014. 

Efter diskussioner med Borlänge kommun finns önskemål om att avtalet ska 
innefatta aktiviteten Runndagarna sommar och vinter samt enbart omfatta 
ett år.  

Karin Perers från Tillväxtrådet redogör för ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tillväxtrådets tjänsteskrivelse 2012-01-30. 

Ansökan från Visit Falun Borlänge AB 2012-01-28. 

Sänds till 
Visit Falun Borlänge AB 

Trafik- och Fritidsförvaltningen 

Borlänge Kommun 

Tillväxtrådet 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2012-01-31 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 25 Rätt att avge anbud på städtjänster  
  (upphandlingsärende KS 0328/11)  

KS328/11 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Fastighetschefen ges rätt att intill ett högsta belopp om 8 miljoner 
kronor avge anbud och teckna kontrakt på städtjänster i nu pågående 
städupphandling avseende skollokaler. 

Sammanfattning 
I samband med pågående städupphandling avseende städning inom Falu 
kommuns skollokaler, har fråga framförts om utökad ram för 
fastighetschefens befogenheter i nu aktuellt upphandlingsärende. 

Enligt av kommunstyrelsen, den 1 mars 2011, antagen delegationsordning 
äger fastighetschefen rätt att avge anbud och teckna kontrakt på entreprenader 
och skötselåtaganden upptill ett belopp om 100 basbelopp. 
I detta upphandlingsärende antas värdet på efterfrågade tjänster överstiga 
beloppsgränsen 100 basbelopp, varför en utökad tillåtelse bör övervägas. 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) förslag är enligt 
beslutet. 

Fastighetsutskottets förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2012-
01-16. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2012-01-18, § 11. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2012-01-31 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 26 Svar till Förvaltningsrätten i ärende 
angående upphandlingsskadeavgift 

KS0526/11 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till yttrande, daterat 
2012-01-30, till Förvaltningsrätten i Falun, i mål nr 5096-11, efter 
justering enligt dagens diskussion. 

2. Uppdraget att justera förslaget till yttrande lämnas till kommun-
styrelsens ordförande efter samråd med kommunstyrelsens 1:a och 
2:e vice ordförande. 

3. Paragrafen justeras 2012-02-01. 

Sammanfattning 
Förvaltningsrätten i Falun har förelagt Falu Kommun att yttra sig i mål 
5096-11. Målet avser ansökan från Konkurrensverket med yrkande att 
Förvaltningsrätten förpliktar Falu Kommun att betala 10 miljoner kronor i 
upphandlingsskadeavgift. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-01-30 
med bilaga: Förslag till yttrande daterat 2012-01-30. 

Sänds till 
Förvaltningsrätten i Falun (inkl. yttrande) 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2012-01-31 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 27 Godkännande av avtal mellan Falu kommun och 
Visit Falun Borlänge AB (under namnändring till 
Visit Södra Dalarna AB) avseende Världsarvet 
Falun samt evenemangsutveckling 

KS0568/11 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Avtal mellan Falu kommun och Visit Falun Borlänge AB (under 
namnändring till Visit Södra Dalarna AB) avseende Världsarvet Falun 
samt evenemangsutveckling inom kommunen godkänns. 

Protokollsanteckning 
 Till protokollet antecknas att Christina Haggren (M), Svante Parsjö Tegnér 
(FP) och Kicki Stoor (V) inte deltar i beslutet. 

Sammanfattning 
Falu kommun ingår avtal med Visit Falun Borlänge AB (under 
namnändring till Visit Södra Dalarna AB) avseende Världsarvet Falun samt 
evenemangsutveckling inom kommunen. Avtalen omfattar bland annat 
samordning av besöksnäringen i utveckling av Världsarvet Falun samt drift 
av försäljning av kommersiella evenemang för utveckling och 
genomförande av kommunernas evenemangsstrategier. 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är enligt beslutet. 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2011 att ärendet 
återremitteras för inarbetning av Världsarvet Falun i avtalet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2011-11-29, § 228. 

Förslag till avtal avseende Världsarvet Falun. 

Förslag till avtal avseende evenemangsutveckling. 

Sänds till 
Visit Falun Borlänge AB (under namnändring till Visit Södra Dalarna AB) 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2012-01-31 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 28 Kommunstyrelseval för innevarandemandatperiod -  
             Ortsombud för Länsstyrelsen 

KS0002/12 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Karl-Erik Kohlström (S) utses som ortsombud för Länsstyrelsen i Enviken 
t.o.m. innevarande mandatperiods slut. 

Sammanfattning 
Nytt ortsombud för Länsstyrelsen i Enviken ska göras efter Daniel Svedin 
(MP) som flyttat från orten. 

Sänds till 
Länsstyrelsen Dalarna 

Vald 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2012-01-31 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 29 Kompletterande kommunstyrelseval för år 
2012 

KS0002/12 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

Välja ombud, ledamöter och ersättare i bolag och organisationer med 
visst kommunalt engagemang för år 2012 enligt bilaga till protokollet.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen väljer årligen ombud, ledamöter, ersättare/suppleanter, 
revisorer, revisorsersättare i bolag, föreningar och organisationer med visst 
kommunalt engagemang. Ordinarie val gjordes vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 29 november 2011 och kompletteras nu enligt bilaga till 
protokollet.  

Valet avser år 2012. 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Kompletterande val avseende år 2012. 

Sänds till 
Valda samt berörda bolag, presidier och nämnder 

Förtroendemannaregistret 
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§ 30 Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet, 
Miljörådet, Beredningen för Falun Borlänge 
regionen, Falun Borlänge regionen AB, Region 
Dalarna, Samverkansberedningen mellan Falu 
kommun och Landstinget Dalarna, Skid-VM 2015 i 
Falun AB  och Lugnet i Falun AB  

  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Aktuell information från Tillväxtrådet, Miljörådet, Folkhälsorådet, 
Beredningen för Falun Borlänge regionen, Falun Borlänge regionen AB, 
Region Dalarna, Samverkansberedningen mellan Falu kommun och 
Landstinget Dalarna, Skid-VM 2015 i Falun AB och Lugnet i Falun AB. 

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

Beslutsunderlag 
Inkomna protokoll från:  
Folkhälsorådet 2011-11-14 

Tillväxtrådet 2011-12-05 

Miljörådet 2011-11-07 

Falun Borlänge regionen AB nr 10, 2011-12-14 

Skid-VM 2015 i Falun AB 2011-11-14 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 31 Anmälningsärenden 

  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Anmälningsärendena tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning 
daterad 2012-01-20. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 32 Delegationsbeslut 

  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Delegationsbesluten tas till protokollet. 

Sammanfattning 
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 
2012-01-20. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut i 
låneärenden daterade 2011-11-28, 2011-11-30 och 2011-12-22. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut 
avseende personalärenden daterat 2011-12-08. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut  
avseende upphandlingsärenden daterade 2011-11-03, 2011-11-14 och 2011-
11-30. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut 
avseende fordonsbeställningar daterat 2011-11-30 och 2011-12-30. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) delegationsbeslut 
avseende service- och reparationsavtal fordon daterat 2011-11-30. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegations-
beslut avseende trafikutredning breddning av Lugnetleden daterat 2011-08-
15. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegations-
beslut avseende samarbetsavtal för kvarteret Gamla Bergsskolan daterat 
2012-01-09. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegations-
beslut avseende uppgradering GNSS-utrustning daterat 2011-12-19. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegations-
beslut avseende personalärenden daterat 2011-11-18. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegations-
beslut avseende överlåtelse av fastighet eller del av fastighet daterat 2011-
11-21. 
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Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegations-
beslut avseende försäljning av fastigheter daterat 2011-12-30. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegations-
beslut avseende upplåtelse av servitut avtalsdatum 2011-08-30 och 2011-10-
20. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) delegations-
beslut avseende adresser daterat 2011-12-14. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut 
avseende bemanningscenter/vikarieförmedlingen daterat 2012-01-18 (3 st). 

Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut 
avseende pensioner daterat 2012-01-18. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut 
avseende personal - kontorschef daterat 2011-12-14. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut 
avseende förhandlingar och överläggningar daterat 2012-01-18. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut 
avseende personalärenden daterat 2012-01-18. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrations-
kontoret) delegationsbeslut avseende överenskommelse/avtal daterade 2011-
12-27 (2 st). 

Från kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integration-
skontoret) delegationsbeslut avseende arbetsmarknadspolitiskt program 
daterade 2011-12-27 (4 st). 

Från kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrations-
kontoret) delegationsbeslut avseende anställningsärenden AIK daterat 2011-
12-27. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (näringslivskontoret) förteckning av 
delegationsbeslut direktupphandling daterade 2011-11-21 (2 st), 2011-11-
22, 2011-12-08 och 2011-12-19. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2012-01-31 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 33 Information om bokslut 2011 

  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
En sammanställning av det preliminära resultatet för år 2011 redovisas och 
pekar på ett överskott med ca +51mkr. 
Kvalitetsavstämning pågår och revideringsarbetet har ännu inte påbörjats 
varför redovisningen är preliminär. Det slutliga resultatet kommer att 
redovisas på allmänna utskottets sammanträde den 14 mars 2012. 

Ekonomichefen informerar. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2012-01-31 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 34 Gemensamt uttalande från 
kommunstyrelsen till stöd för kampen mot 
rasism 

  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Till stöd för kampen mot rasism görs ett gemensamt uttalande. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gör ett gemensamt uttalande till stöd för kampen mot 
rasism efter det att en politiker utsatts för oprovocerat våld i Ludvika den 28 
januari 2012 vid en manifestation mot rasism. 
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