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§ 232 Svar på motion från Bo Wickberg (M) och Birgitta Hi-
ertner (M): Försköna Faluns infarter 

KS0398/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

       Motionen är besvarad. 

Sammanfattning 
Motionärerna menar att Falu kommun har goda förutsättningar att bättre och 
tydligare än idag markera stadens närvaro för trafikanterna på in- och förbi-
fartsleder. Motionärerna föreslår att Faluns infarter ska förskönas genom att 
trafiklederna och deras omgivning görs estetiskt tilltalande och välkom-
nande. Detta bör göras genom att stadsbyggnads- och näringslivs-kontoret 
får i uppdrag att formulera konkreta projekt vad avser omfattning, tid och 
kostnader för båda Faluns in- och genomfarter.  

Alla vägar som beskrivs i motionen har Trafikverket som väghållare vilket 
betyder att kommunen inte kan göra något utan Trafikverkets medgivande.  

Falu kommun ingår just nu tillsammans med ett stort antal andra aktörer i en 
åtgärdsvalsstudie som Trafikverket håller i. Där syftet är att skapa ett hel-
hetstänk, kring utvecklingen av E16 genom Falun och del av väg 293, uti-
från trafiksäkerhet, tillgänglighet, framkomlighet, miljö och hälsa. 

Åtgärdsvalsstudien startade den 10:e juni och beräknas vara färdig i slutet 
av 2013. Tanken är att ta fram en gemensam problembild och slutligen 
också gemensamma lösningar som en eller flera aktörer medverkar till att 
genomföra. Vilka åtgärder som kommunen ska vara med och bidra till får 
studien utvisa. 

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads- och nä-
ringslivskontoret), trafik- och fritidsnämndens och utvecklingsutskottets 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Motionen 2013-05-21. 

Gemensam tjänsteskrivelse 2013-09-23 (stadsbyggnads- och näringslivs-
kontoret och trafik- och fritidsförvaltningen). 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2013-10-09/tjänsteskrivelse 2013-
09-24. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-11-12, § 131. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 233 Svar på motion från Ove Raskopp (-): Införande av id-
rottspeng 

KS0336/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Motionen avslås eftersom det enligt kommunallagen inte är möjligt att 
ge enskilda personer ekonomiskt  bidrag för denna typ av ändamål utan 
stöd i speciallag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Ove Raskopp förslår i en motion att varje 
kommuninvånare ska få en idrottspeng på 2000 kronor från kommunen för 
att fritt disponera till motions- och hälsofrämjande aktiviteter. 

Med hänvisning till kommunallagen är det inte möjligt att enskilda personer 
ekonomiskt bidrag för denna typ av ändamål utan stöd av speciallag. 

Falu kommun stödjer ideella föreningar/organisationer genom föreningsbi-
drag och genom subventionerade hyror av idrotts- och fritidsanläggningar i 
syfte att främja motionsaktiviteter till en rimlig kostnad. 

Beslutet är enligt trafik- och fritidsnämndens och utvecklingsutskottets för-
slag. 

Beslutsunderlag 
Motionen 2013-04-04. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2013-09-26, § 130/tjänsteskrivelse 
2013-09-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-11-13, § 234. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 234 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) och Lars Run-
svik (M): Naturskolan till Stångtjärn 

KS0196/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Motionens första och andra punkt avslås och punkterna tre till sex bi-
falls med ändringen att utredningarna i punkt fyra och fem inte begrän-
sas till Stångtjärn och Stångtjärnsstugan utan tar sikte på en mer allmän 
utökning av verksamheten.   

Sammanfattning 
Maria Gehlin och Lars Runsvik föreslår i en motion att naturskolan flyttas 
till Stångtjärn: 
- att Falu kommun får i uppdrag att omgående förhandla med Falu IK kring 
möjligheten att arrendera/hyra Stångtjärnsstugan i ett längre kontrakt. 

Förutsatt att Falu kommun får tillträde till Stångtjärnsstugan föreslås även: 
- att Naturskolans verksamhet flyttas till Stångtjärn. 
- att en utredning genomförs kring möjligheten att utveckla Naturskolan till 
att även bli en lägerskola för skolor och föreningar. 
- att en utredning genomförs kring möjligheten att förlägga sommarkollo i 
Stångtjärn. 
- att en utredning genomförs kring möjligheten att öppna café/serverings-
verksamhet i Stångtjärnsstugan. 
- att en utredning genomförs kring möjligheten att verksamheten (Natursko-
lan, lägerskola, sommarkollo, café/serveringsveksamhet) bedrivs som ett 
socialt företag eller i liknande verksamhetsform. 

Kultur- och ungdomsnämnden konstaterar att det mest lockande alternativet 
är att jordbruket placeras på Dikarbacken. Då behöver jordbruket inte flytta 
sin nuvarande bas som idag är på Lilltorpet. Vidare så ingår naturskolan 
fr.o.m. nyår som en del av den nya kulturskolan med världsarvsprofil. Det är 
då en stor fördel att jordbruket finns i närheten av världsarvets centrum, 
Falu gruva. Ytterligare skäl som talar för jordbrukets placering på Dikar-
backen är att stödet från Hamsarvsföreningen underlättas. Kultur- och ung-
domsnämn-den har dessutom fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda 
möjligheten att skapa ett kommunalt kulturreservat på Dikarbacken. 

Kultur- och ungdomsnämndens och utvecklingsutskottets förslag är att mot-
ionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Motionen 2013-02-07. 
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Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2013-09-26, § 67/tjänsteskrivelse  
2013-09-17. 
 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-11-12, § 133. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Rosén (M) med instämmande från Jonny Gahnshag (S): Motionens 
första och andra punkt avslås och punkterna tre till sex bifalls med ändring-
en att utredningarna i punkt fyra och fem inte begränsas till Stångtjärn och 
Stångtjärnsstugan utan tar sikte på en mer allmän utökning av verksamhet-
en. 
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§ 235 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Jäm-
ställda löner för kvinnor såväl som för män i Falu kom-
mun 

KS0461/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad med hänvisning till de åtgärder och det seriösa 
partssammansatta arbetet som kommunen redan idag gör för att nå målet 
om jämställda löner i kommunen. 

Reservation 
Kicki Stoor (V) reserverar sig mot beslutet i enlighet med till paragrafen 
lagd motivering (bilaga § 235). 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson har 2013-07-04 in-
kommit med en motion om att kommunstyrelsen snarast skall utjämna skill-
naderna mellan män och kvinnor i Falu kommuns samtliga sektorer. För-
valtningen menar att det pågår ett seriöst, och partssammansatt, arbete för 
att nå målet om jämställda löner i kommunen varför motionen bör anses 
vara besvarad.  

Förvaltningens förslag är att motionen är besvarad med hänvisning till det 
seriösa lönekartläggningsarbete som pågår i kommunen och som beskrivs i 
kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse av 2013-
10-03. Allmänna utskottets förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Motion från Katarina Gustavsson daterad 2013-07-03. 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2013-10-
03. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-11-13, § 91. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S), Viktor Zakrisson (S), Krister Johansson (S) och Ri-
chard Holmqvist (MP): Bifall till allmänna utskottets förslag. 

Kicki Stoor (V): Bifall till motionen. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Susanne Norbergs m.fl. förslag. 
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§ 236 Svar på motion från Daniel Riazat (V) och Kicki Stoor 
(V): Bekämpa den ekonomiska brottsligheten 

KS0121/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad med motiveringen att en upphandlingspolicy har 
antagits som bl.a. berör att kommunerna ska verka för att relevanta soci-
ala och etiska krav ställs i varje upphandling. Därtill har EU reviderat 
reglerna när det gäller offentlig upphandling och där ställs nu kravet att 
utförarna ”lever upp till tillämpliga åtagande när det gäller miljömäss-
iga, sociala och arbetsmarknadsmässiga lagar”. 

Reservation 
Kicki Stoor (V) reserverar sig mot beslutet i enlighet med till paragrafen 
lagd motivering (bilaga § 236). 

Sammanfattning 
Daniel Riazat (V) och Kicki Stoor (V) har i en motion föreslagit att Falu 
kommun skall anpassa, utveckla och implementera metoden ”Vita jobb” för 
att bekämpa svartarbete och ekonomisk brottslighet vid offentlig upphand-
ling. Vidare yrkas att Falu kommun utesluter företag med anknytning till 
offshore-ekonomier (skatteparadis) vid alla former av upphandlingar eller 
andra former av verksamheter där betalning sker med våra skattepengar. Det 
ska omfatta offshore-ekonomier enligt IMF:s lista. 

Förvaltningens förslag är att motionen avslås då det i dagsläget finns för stor 
osäkerhet kring juridiskt tolkning av metoden ”Vita jobb” och vad som är 
”offshore-ekonomier”. Allmänna utskottets förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2013-01-11. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2013-10-
28. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-11-13, § 92.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till allmänna utskottets förslag. 

Kicki Stoor (V): Bifall till motionen. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med allmänna utskottets förslag. 
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§ 237 Svar på motion från Åsa Nilser (FP) och Svante Parsjö 
Tegnér (FP); Handlingar i god tid innan möte 

KS0222/11 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Motionen första förslagspunkt bifalls. Motionens andra förslagspunkt är 
besvarad med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens (stads-
kansliet) tjänsteskrivelse av 2013-10-28. Motionens tredje förslagspunkt 
bifalls med ändringen i tredje punkten i förslaget att angivandet av ”i 
verksamhetberättelsen” utgår och beslutet istället hänvisar till årliga 
sammanställningar.    

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Åsa Nilser och Svante Parsjö Tegnér före-
slår i en motion att: 

• En riktlinje införs i kommunen att ledamöter i styrelser och nämnder 
ska ha handlingarna senast 7 dagar (gärna tidigare) innan möte. 

• Det framgår av protokoll från nämnder och styrelser när handlingar-
na skickades ut. 

• Förvaltningarna årligen redovisar en sammanställning i verksam-
hetsberättelsen när ledamöterna fick handlingarna innan möte. Av 
redovisningen ska dessutom framgå antal ärenden som skickats ut 
senare efter det att ordinarie handlingar skickats ut fördelat på be-
sluts- respektive informationsärenden, antal ärenden som delges 
skriftligt först vid sammanträdet fördelat på besluts- respektive in-
formationsärenden samt antal ärenden som föredras muntligt av 
tjänsteman men det skriftliga underlaget blir klart efter nämnd- eller 
styrelsemöte.    

Förvaltningens förslag är att motionen är besvarad i den del som avser infö-
rande av riktlinjer eftersom det redan finns i de olika reglementena. Nämn-
derna och styrelsen rekommenderas dock att uppdatera sina reglementen i 
enlighet med den nuvarande digitala hanteringen av kallelse och föredrag-
ningslista med handlingar. Vidare föreslår förvaltningen att de övriga kra-
ven avslås med motivering att det inte uppnår de effekter motionärerna av-
ser, att få handlingar i god tid. Arbetet med att säkerställa och utveckla 
denna process pågår hela tiden av det administrativa stödet, eftersom det är 
av stor vikt i ett demokratiskt perspektiv att handlingar levereras i god tid 
inför möten. 

Allmänna utskottets förslag är enligt beslutet. 
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Beslutsunderlag 
Motion diarieförd 2011-03-04. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2013-10-28. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-11-13, § 94. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
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§ 238 Utökad borgensram för Lugnet i Falun AB 

KS0117/12 

Beslut 
Ärendet återremitteras för att invänta att frågetecknen kring avtal tydliggörs/klarnar. 

Reservation  
Kicki Stoor (V) reserverar sig mot beslutet i enlighet med till paragrafen 
lagd motivering (bilaga § 238). 

Sammanfattning 
Bolaget har den 22 oktober 2013 inkommit med en begäran om utökning av 
bolagets borgensram med 200 000 000 kronor från 400 000 000 kronor till 
600 000 000 kronor. Utökningen avser påbörjade och fortsatta investeringar 
fram till och med år 2016.  

Borgensbeslut avseende kommunens helägda bolag togs senast i kommun-
fullmäktige den 14 mars 2013. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Lugnet i Falun AB 2013-10-04. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2013-10-
30. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-11-12, § 134. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Ärendet återremitteras för att invänta avtal 
mellan mellan trafik- och fritidsnämnden och Lufab AB . 

Mikael Rosén (M): Avslag blir ingen höjning av ramen förrän avtal tecknats 
mellan trafik- och fritidsnämnden och Lufab AB. 

Kicki Stoor (V): Avslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Jonny Gahnshag ställer proposition på förslagen enligt nedan 
vilket kommunstyrelsen godkänner. 

Först ställer ordföranden sitt eget förslag att ärendet skall återremitteras mot 
att ärendet skall avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
ärendet återremitteras. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-11-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sänds till 
Ekonomikontoret 

Lugnet i Falun AB 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-11-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 239 Ändring av principer för val till styrelsen i Falu Elnät AB 

KS0403/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

         Kommunfullmäktige ställer sig positiv till Falu Energi & Vatten AB:s   
         framställan om ändrade principer för val till styrelsen i Falu Elnät AB.  

Reservation 
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan 
Hammar (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (--) och Svante Parsjö 
Tegnér (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mikael Roséns m.fl. 
förslag. 

Sammanfattning 
I en skrivelse från Falu Energi & Vatten AB föreslås att styrelsen för Falu 
Elnät AB ska ges en internstyrelse bestående av tjänstemän på samma sätt 
som idag är fallet med Falu Kraft AB.  

Beslutet är enligt förvaltningens och utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Falu Energi & Vatten AB, 2013-05-24. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2013-10-23. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-11-12, § 135. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 

Mikael Rosén (M) med instämmande av Sten H Larsson (--): Avslag till 
Falu Energi & Vatten AB:s framställan. 

Beslutsgång 
Ordförande Jonny Gahnshag ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag. 

 

 

 



 19 (57) 

 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-11-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 240 Godkännande av Naturvårdsavtal på Hinsnorsön 

KS0556/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

          Godkänna naturvårdsavtal på Hinsnorsön mellan Falu kommun 
          och fastighetsägarna Sven och Per Jacobsson daterat den 22 augusti  
          2013. 

Sammanfattning 
Förslaget att inrätta ett naturvårdsavtal på Hinsnorsön har sitt ursprung i 
miljönämndens uppdrag att arbeta med naturreservatsbidlning av öarna i 
Runn.  

Miljöförvaltningen har vid tidigare bedömning kommit fram till att det är 
den mest intressanta ön av de privatägda öarna sett till natur- och rekreat-
ionsvärden. Genom att inrätta ett naturvårdsavtal kan kommunen gå markä-
garna till mötes och samtidigt bevara och utveckla öns natur- och rekreat-
ionsvärden under de kommande 50 åren. Kostnaden ryms inom miljönämn-
dens budget för åren 2013-2014. 

Beslutet är enligt miljönämndens och utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från miljönämnden 2013-08-28, § 62/tjänsteskrivelse 2013-08-22. 

Naturvårdsavtal för Hinsnorsön, del av fastigheten Liljesund 1:2 i Falu 
kommun 2013-09-24. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-11-12, § 136. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-11-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 241 Godkännande av exploateringsavtal med Bo i Dalarna 
AB för del av kv Västra Falun 

KS0624/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Exploateringsavtal med Bo i Dalarna AB och Gula Huset AB för del 
av kvarteret Västra Falun godkänns 

Sammanfattning 
Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för del av kvarteret Västra Falun 
och i samband med det har förslag till exploateringsavtal upprättats med 
dels Bo i Dalarna AB och dels Västra Falun Fastighets AB. Detaljplanen 
möjliggör bebyggelse för bl.a. bostäder, kontor och handel. 

Exploateringsavtalet med Bo i Dalarna AB reglerar bl.a. Bo i Dalarna ABs 
bidrag till anläggande av park i kvarteret, gemensamhetsanläggning och 
andra genomförandefrågor. 

Byggnadsnämnden beslutade den 7 november 2013, § 177, att godkänna 
detaljplanen för antagande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 
tjänsteskrivelse 2013-11-04. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag: Enligt beslutet.  
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-11-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 242 Godkännande av exploateringsavtal med Västra Falun 
Fastighets AB för del av kv Västra Falun 

KS0625/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Exploateringsavtal med Västra Falun Fastighets AB för del av kvarteret 
Västra Falun godkänns. 

Sammanfattning 
Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för del av kvarteret Västra Falun 
och i samband med det har förslag till exploateringsavtal upprättats med 
dels Västra Falun Fastighets AB (VFFAB) och dels Bo i Dalarna AB. De-
taljplanen möjliggör bebyggelse för bl.a. bostäder, kontor och handel. 

Exploateringsavtalet med VFFAB reglerar bl.a. marköverföringar mellan 
kommunens och VFFABs fastigheter, servitut, VFFABs bidrag till anläg-
gande av park i kvarteret och andra genomförandefrågor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 
tjänsteskrivelse 2013-11-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-11-12, § 138. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt beslutet. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-11-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 243 Antagande av detaljplan för del av kv Västra Falun 

KS0583/11 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Detaljplan för del av kvarteret Västra Falun antas. 

Sammanfattning 
Förslaget till detaljplan har upprättats av kommunstyrelseförvaltningen 
(stadsbyggnads- och näringslivskontoret). Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra uppförandet av bebyggelse för bostäder, kontor och handel. 

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads- och nä-
ringslivskontoret) och utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 
tjänsteskrivelse 2013-10-29. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-11-12, § 139. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-11-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 244 Godkännande av markanvisningsavtal för kvarteret 
Rödbro 

KS0621/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Markanvisningsavtal för kvarteret Rödbro godkänns.  

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om ändringar av 
mindre vikt i markanvisningsavtalet. 

Reservation 
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan 
Hammar (M), Sten H Larsson (--) och Svante Parsjö Tegnér (FP) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Mikael Roséns m.fl. yrkande. 

Kicki Stoor (V) reserverar sig mot beslutet i enlighet med till paragrafen 
lagd motivering (bilaga § 244). 

Sammanfattning 
I detaljplanen för Knutpunkten finns en byggrätt om ca 15 000 m2 brutto-
area ovan mark för centrumändamål dvs kontor, handel, vuxenutbildning 
och annat som normalt finns i ett centrum. Under en längre tid har diskus-
sioner pågått mellan kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnads- och 
näringslivskontoret) och Trumbäcken Fastighets AB om att utveckla ett pro-
jekt på platsen som även ska innehålla bostäder. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 15 oktober 2013, att 
uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att upprätta en detaljplan för områ-
det där även ändamålet bostäder ska prövas. 

I förslaget till markanvisningsavtal med Trumbäcken Fastighets AB regleras 
frågor om bl.a. exploateringen och priset för marken. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 
föreslår att markanvisningsavtal för kvarteret Rödbro godkänns. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 
tjänsteskrivelse 2013-10-28. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-11-12, § 140. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-11-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) med instämmande från Mats Dahlström 
(C), Linnea Risinger (MP) och Britt Källström (S): Bifall till förvaltningens 
förslag. 

Kicki Stoor (V): Avslag till förslaget. 

Mikael Rosén (M) med instämmande av Christina Haggren (M), Sten H. 
Larsson (--), Lilian Eriksson (M) och Håkan Hammar (M): Avslag till för-
valtningens förslag till förmån för att istället anordna en markanvisningstäv-
ling.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen enligt nedan vilket kommun-
styrelsen godkänner. Ordförandens m.fl. eget förslag utgör huvudförslaget.  

Därefter ställer ordföranden Kicki Stoors yrkande att avslå förvaltningens 
förslag mot Mikael Roséns m.fl. förslag att avslå förvaltningens förslag till 
förmån för att istället anordna en markanvisningstävling och finner att 
kommunstyrelsen utser Mikael Roséns m.fl. förslag till motförslag. 

Ordföranden ställer sedan sitt eget m.fl. förslag mot Mikael Roséns m.fl. 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förvaltningens 
förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-11-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 245 Godkännande av reviderad bolagsordning och aktieä-
garavtal för Visit Södra Dalarna B samt utökning av 
ägarkrets och nyemission 

KS0568/11  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

      1.  Utökningen av ägarkretsen i Visit Södra Dalarna AB med  
           Vansbro kommun samt föreslagen nyemission i bolaget godkänns. 

2.  Förslag till bolagsordning godkänns. 

3.  Förslag till aktieägaravtal godkänns. 

Sammanfattning 

Med anledning av att Vansbro kommun önskar bli en del av Visit Södra  
Dalarna AB fordras ändringar i befintligt aktieägaravtal och bolagsordning. 
Föreslagna ändringar förutsätter godkännande av respektive kommuns full-
mäktige. 

Visit Södra Dalarna AB avser att innan den 31 december 2013 kalla till extra  
bolagsstämma. Dagordningen kommer innefatta beslutsförslag om att genomföra  
en riktad nyemission till Vansbro kommun och till Samverkan Visit Södra Dalarna  
Ekonomisk Förening (”Föreningen”). Förslaget innebär att Visit Södra Dalarna AB 
emitterar 65 aktier till Vansbro kommun och 80 aktier till Föreningen. Idag äger  
Föreningen 410 aktier och kommunerna 65 vardera. Aktierna emitteras till kvotvärde  
vilket innebär 1 000 kr per aktie. Bolagets aktiekapital ökas härigenom med 145 000 kr  
och uppgår sålunda efter emissionen till 945 000 kr.  
 
Efter genomförd emission kommer Föreningen äga 51,85 % av Visit Södra Dalarna AB  
och kommunerna tillsammans 48,15 %.  Idag äger Föreningen 51,25 % och kommunerna 
48,75 %. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens och utvecklingsutskottets 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Visit Södra Dalarna AB 2013-09-20. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-10-02/ Förslag till 
bolagsordning/ Förslag till aktieägaravtal. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-11-12, § 141. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-11-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-11-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 246 Ändringar i genomförandeorganisation för Falu kom-
muns lokala miljöprogram   
   

KS0113/13  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1 Rådet utökas med två politiker som är ledamöter eller ersättare i 
kommunstyrelsen, en som utses av majoriteten och en som utses av 
oppositionen. 

1. Kravet att ett kommunalråd eller ordföranden i kommunstyrelsen ska 
finnas med i rådet tas bort. 

2. Kravet på att tjänstemän som företräder enheter i rådet ska vara che-
fer mildras, kravet på företrädarna ska ha fullt mandat kvarstår. 

Sammanfattning 
Det är snart fem år som gått sedan Miljörådet inrättades som det sista av de 
tre hållbarhetsråden i Falu kommun. Erfarenheterna har varit något skif-
tande. Ett stärkt engagemang och bättre deltagande vore önskvärt. Orsaker-
na är flera. En är att rådet har mycket små befogenheter vilket gör att upp-
draget kan framstå som luddigt. Det gör att chefer i tidsnöd alltför lätt prio-
riterar bort närvaron på rådets sammanträden. En annan är att politiken är så 
svagt företrädd i rådet. En naturlig vilja hos organisationer att försvara möj-
ligheterna att genomföra vad som uppfattas som huvuduppdrag har domine-
rat. Avsikten med förslaget är att ett den politiska viljan att genomföra 
kommunens miljöprogram ska få förutsättningar att komma fram tydligare i 
rådet. 

Beslutet är enligt miljörådets och utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Miljörådets tjänsteskrivelse 2013-11-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-11-12, § 142. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-11-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 247 Antagande av reglemente för kultur- och ungdoms-
nämnden 

KS0537/07 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Förslag till reglemente, enligt bilaga till kultur- och ungdomsförvalt-
ningens tjänsteskrivelse 2013-09-17, antas som Kultur- och ungdoms-
nämndens reglemente att träda ikraft från den 1 januari 2014. 

Sammanfattning 
Kultur- och ungdomsförvaltningen har i samråd med kommunstyrelseför-
valtningen (stadskansliet) tagit fram ett förslag på nytt reglemente för kul-
tur- och ungdomsnämnden.  

Kultur- och ungdomsnämndens och allmänna utskottets förslag är enligt 
beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-09-17/ förslag till 
reglemente för kultur- och ungdomsnämnden 

Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2013-09-26, § 62. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-11-13, § 95. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till allmänna utskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-11-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 248 Antagande av Vision för Falu kommun 

KS0630/13  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Visionen för Falu kommun antas med justeringen i bilaga 1 att ordet 
kundfokus byts mot begreppet fokus på Faluborna. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att svara för implementeringen. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del – under förutsättning av fullmäkti-
ges beslut enligt ovan 

Kommundirektören ges i uppdrag att påbörja implementeringsar-
betet. 

Reservation 
Kicki Stoor (V) reserverar sig mot beslutet i enlighet med till paragrafen 
lagd motivering (bilaga § 248). 

Sammanfattning 
Arbetet med framtagandet av en vision för Falu kommun har pågått under 
en längre tid. Sedan sommaren 2013 intensifierades arbetet och det nu före-
slagna dokumentet har tagits fram med beaktande av de synpunkter som 
inkommit efter remiss till de politiska partierna och en dialog med anställda 
och medborgare. 

Förvaltningens förslag är att anta Vision för Falu kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-11-18/ Vision för Falu 
kommun. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Haggren (M): Enligt beslutet ovan. 

Kicki Stoor (V): Avslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Christina Haggrens förslag. 
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Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sänds till 
Kommundirektören 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-11-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 249 Revidering av samarbetsavtal och reglemente för 
kommungemensam nämnd avseende prövning och till-
syn enligt alkohollag, tobakslag och läkemedelslag 

KS0482/13  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Ändringarna i samarbetsavtal och reglemente enligt förslag daterat 
2013-11-15 godkänns.  

Sammanfattning 
Under hösten 2013 tog beslutade kommunfullmäktige i kommunerna Falun, 
Borlänge, Gagnef, Säter, Ludvika, Smedjebacken och Hedemora om att 
samarbeta i en gemensam nämnd. Den gemensamma nämnden, vars säte 
och administration placerats i Falun, skall på ingående kommuners uppdrag 
arbeta med prövning och tillsyn utifrån alkohollag, tobakslag och läkeme-
delslag. 

Då förslaget avsåg åtta kommuner och Leksands kommun valt att avstå från 
samverkan har dock vissa korrigeringar av beslutsunderlaget aktualiserats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2013-11-15/ Samarbetsavtal och reglemente revi-
derat 2013-11-15. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag: Enligt beslutet. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-11-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 250 Godkännande av avtal drift och upplåtelse av National-
arena Lugnet för skidtävlingar under vintern 2014
   

KS0297/11  

Beslut 
1. Avtalet mellan Falu kommun och Skid-VM i Falun 2015 AB avse-

ende skidtävlingar 2014 godkänns. 

2. Ersättningen från kommunen till VM-bolaget, 1 300 000, finansieras 
genom de projektmedel som har avsatts för VM-arbetet. 

3. Om någon eller några av de tävlingar som ersättningen avser ej ge-
nomförs ska ersättningen minskas med det belopp som framgår av 
missivskrivelsen. 

4. Ändringarna av det avtalsförslag som kommunstyrelsens utveckl-
ingsutskott godkände 2013-11-12, § 143 godkänns. 

Reservation 
Kicki Stoor (V) reserverar sig mot beslutet i enlighet med till paragrafen 
lagd motivering (bilaga § 250) 

Sammanfattning 
I det huvudavtal som tecknats mellan Falu kommun, kommunstyrelsen, och 
Skid-VM i Falun 2015 AB (VM-bolaget) står att särskilda avtal ska upprät-
tas för drift och upplåtelse av Lugnets nationalarena 2014 respektive 2015. 
Dessa avtal motsvarar de avtal som varje år tecknas mellan kommunen och 
Svenska Skidspelen för genomförande av världscuptävlingarna.  
 
De tävlingar under 2014 som omfattas av förslaget till avtal är 
26 februari  Världscup backhoppning-herrar    
1-2 mars  Continental Cup backhoppning 
8-9 mars  Continental Cup nordisk kombination 
10-16 mars Världscup backhoppning-damer, Världscup nordisk kombi-

nation, Världscup längd 
Dessa tävlingar innebär att VM-bolaget äger tillgång till arenan (om inte 
annat specificeras i detta avtal) från 23 februari – 21 mars 2014.  
 
Avtalen har tidigare tecknats mellan trafik- och fritidsnämnden och Svenska 
Skidspelen. Tävlingarna 2014 är betydligt mer omfattande än normala 
världscuptävlingar och omfattar även backhoppning och nordisk kombinat-
ion.  Med tanke på att huvudavtalet har tecknats mellan kommunstyrelsen 
och VM-bolaget, och trafik- och fritidsnämndens begränsade budgetut-
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-11-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

rymme, bör avtalet om 2014 års tävlingar tecknas mellan kommunstyrelsen 
och VM-bolaget.  
 
Avtalet behandlas även av trafik- och fritidsnämnden vid sammanträdet den 
14 november 2013. Eventuella synpunkter från detta möte kan tillföras 
ärendet inför kommunstyrelsens sammanträde 26 november. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens och utvecklingsutskottets 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-11-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-11-12, § 143. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2013-11-14, § 173. 

Kommunstyrelseförvaltningens tilläggsmissiv 2013-11-18/ förslag till avtal. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt beslutet. 

Kicki Stoor (V): Ärendet återremitteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Kicki Stoors förslag att återremittera ärendet mot att 
ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag.   

Sänds till 
Skid-VM i Falun 2015 AB 

Trafik- och Fritidsnämnden 

Lugnet i Falun AB 
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§ 251 Svar på medborgarförslag: Förbättra (inte försämra) 
möjligheter till parkering i Faluns centrala delar 

KS0242/13 

Beslut 
Medborgarförslaget är besvarat.   

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

Sammanfattning 
I ett medborgarförslagt föreslås  lösningar för att ersätta bortfallet av befint-
liga parkeringsplatser när byggandet av Södra centrum och Rese-centrum 
Falun ska ske. Förslagsställaren föreslår att byggstarten för kvarteren Tea-
tern och Västra Falun flyttas fram några år och att de fria ytorna görs i ord-
ning till parkeringsplatser. Vidare att det blir korttids-parkering på Stora 
torget. 

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnad- och nä-
ringslivskontoret) och utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-02-14. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 
tjänsteskrivelse 2013-09-25. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-11-12, § 144. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Krister Johansson (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 

Mikael Rosén (M) med instämmande av Sten H Larsson (--): Bifall till den 
del av medborgarförslaget som gäller parkering på Stora Torget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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§ 252 Principbeslut om fortsatt arbete med ungdomsbackarna 
på Lugnet 

KS0432/13 

Beslut 
1. I princip ställa sig bakom förslaget att färdigställa fyra små hoppbackar mm 

på Lugnet som det beskrivs i kommunstyrelseförvaltningens 
tjänsteskrivelse den 4 november 2013. 

2. Detta innebär att kommunstyrelsen är beredd, om villkoren enligt nedan be-
döms uppfyllda, att föreslå kommunfullmäktige att teckna en borgen uppgå-
ende till högst 10 mkr, att tillskjuta tillkommande driftsbidrag om högst 650 
000 kr per år under avtalstiden, att ingå som delägare i ett aktiebolag till-
sammans med bl. a föreningen Svenska Skidspelen samt att omvandla 400 
tkr/år av de totalt 11 Mkr som finns tilldelade i trafik- och fritidsnämndens 
budgetram för hyra till Lufab AB för VM-investeringar till driftsbidrag till 
det nybildade bolaget. 

3. Ärendet ska återredovisas till kommunstyrelsen med förslag till fullständiga 
avtal och ekonomiska kalkyler varefter kommunstyrelsen tar ställning till 
om ärendet ska föras till fullmäktige för slutliga beslut.  

4. Kommunstyrelsen kommer att i denna bedömning lägga särskild vikt vid att 
de externa bidragen och extern sponsring utökas utifrån nuvarande kalkyler. 

5. Uppdra till kommundirektören att leda arbetet inom tjänstemanna-
organisationen. 

6. Presidierna i kommunstyrelsen, trafik- och fritidsnämnden och Lufab AB 
ska utgöra ledningsgrupp för projektet och ska bereda frågan utifrån ett 
kommunkoncernperspektiv och återkomma till kommunstyrelsen när ären-
det är moget för ställningstagande. 

Reservation 
Richard Holmqvist (MP), Linnea Risinger (MP), Svante Parsjö Tegnér (FP) 
och Sten H Larsson (--) reserverar sig mot beslutet. 

Kicki Stoor (V) reserverar sig mot beslutet i enlighet med till paragrafen 
lagd motivering (bilaga § 252). 

Sammanfattning 
Visionen för Nationalarena Lugnet är en arena som erbjuder en helhet och är 
till för motionärer, elit och för rekrytering av unga talanger. Arenan på Lug-
net kompletterat med ungdomsbackar blir en unik och komplett arena, som 
kan ta emot större tävlingar, som kan ta emot träningsläger från hela världen 
och som kan vara en plats där ungdomar kan bli nyfikna på och utveckla sitt 
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intresse för backhoppning, nordisk kombination och längdskidåkning. En 
arena i världsklass. I samband med ansökan om skid-VM 2015 och beskedet 
om att Falun fick arrangemanget i juni 2010, fanns träningsbackar med som 
en del i konceptet. 
Skidspelsföreningen och externa aktörer är intresserade och beredda att gå 
in och bygga ungdomsbackarna om kommunen går in och borgar för lån och 
bidrar till driften av anläggningen. Ungdoms/träningsbackar är nödvändiga 
för att hela backhoppningsarenan ska nyttjas maximalt. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens och utvecklingsutskottets 
förslag. Utvecklingsutskottet beslutade även för egen del att godkänna att 
avtal mellan Lugnet i Falun AB och trafik- och fritidsnämnden om losshåll-
ning och krossande av massor omedelbart får tecknas 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-11-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-11-12, § 145. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2013-11-14, § 172. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Krister Johansson (S) och Britt Källström (S): Bifall till utvecklingsutskot-
tets förslag. 

Kicki Stoor (V), Richard Holmqvist (MP), Linnea Risinger (MP), Svante 
Parsjö Tegnér (FP) och Sten H Larsson (--): Avslag.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Krister Johanssons m.fl. förslag. 

Omröstning begärs.  

Ja-röst för Krister Johanssons m.fl. förslag. 

Nej-röst för Kicki Stoors m.fl. förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 10 ja-röster för Krister Johanssons m.fl. förslag och 5 nej-röster för 
Kicki Stoors m.fl. förslag beslutar kommunstyrelsen enligt Krister Johans-
sons m.fl. förslag:  

Ja: Jonny Gahnshag (S), Susanne Norberg (S), Krister Johansson (S), Vikt-
or Zakrisson (S), Britt Källström (S), Mikael Rosén (M), Christina Haggren 
(M), Lilian Eriksson (M), Håkan Hammar (M) och Mats Dahlström (C). 

Nej: Richard Holmqvist (MP), Linnea Risinger (MP), Kicki Stoor (V), 
Svante Parsjö Tegnér (FP) och Sten H Larsson (--). 
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Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden 

Lungnet i Falun AB 

Svenska Skidspelen 

Svenska skidförbundet 

Kommundirektören 
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§ 253 Godkännande av detaljplaneavtal för fastigheten Björ-
ken 10 

KS0554/13 

Beslut 
         Detaljplaneavtal avseende fastigheten Björken 10 godkänns. 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten 
Björken 10 som ägs av Falubjörken 8 AB (Byggpartner). Syftet med detalj-
planen är att möjliggöra att det befintliga huset byggs om till t.ex. bostäder. 
I Husen berättar – Bevarandeplan för Falu innerstad 2012 är byggnaden 
på Björken 10 klassad som byggnad av stort kulturhistoriskt värde. Den är 
uppförd 1932 för Dalarnas Försäkringsbolag efter ritningar av Gustaf 
Classon. Byggnaden är i princip helt oförändrad till sin exteriör och har ett 
mycket välbevarat och tidstypiskt trapphus.  

Detaljplanen innebär att byggnaden skyddas mot rivning och förvanskning. 

Detaljplaneavtalet innebär att fastighetsägaren godkänner att detaljplanen 
antas och att den inte kommer att ställa några ersättningskrav på kommunen 
på grund av de rivningsförbud och skyddsbestämmelser som anges i detalj-
planen. 

Beslutet är enligt förvaltningens och utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 
tjänsteskrivelse 2013-10-28. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-11-12, § 146. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 

Sänds till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

Falubjörken 8 AB 
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§ 254 Antagande av detaljplan för bostäder m.m. vid Parkga-
tan 

KS0677/12 

Beslut 
           Detaljplan för bostäder mm vid Parkgatan antas. 

Sammanfattning 
Förslaget till detaljplan för bostäder mm vid Parkgatan har upprättats av 
stadsbyggnads- och näringslivskontoret. Syftet med detaljplanen är att möj-
liggöra bostäder mm i en tidigare kontorsbyggnad. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 19 mars 2013 planuppdrag. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig den 17 september 2013 
efter genomfört samråd och lämnade då samrådsversionen av planförslaget 
utan erinran.  
Beslutet är enligt förvaltningens och utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnad- och näringslivskontoret) 
tjänsteskrivelse 2013-10-23. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S): Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 

Sänds till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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§ 255 Godkännande av samrådsredogörelsen samt utställ-
ningshandlingen för Översiktsplan FalunBorlänge 

KS0654/11  

Beslut 
1. Samrådsredogörelsen för Översiktsplan FalunBorlänge godkänns. 

2 Utställningshandlingen för Översiktsplan FalunBorlänge godkänns. 

5. Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnads- och näringslivskon-
toret) ges i uppdrag att genomföra utställning av Översiktsplan 
FalunBorlänge under förutsättning att motsvarande beslut fattas i 
Borlänge. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav den 30 augusti 2011, uppdrag om arbete med en ge-
mensam kommuntäckande översiktsplan för Falu och Borlänge kommuner.  
Kommunstyrelsen godkände den 15 januari 2013, Förslag till Översikts- 
plan för FalunBorlänge för samråd. 

Offentligt samråd genomfördes 2 mars tom 6 maj 2013.  

Under samrådet inkom 122 yttranden. De idéer som kom fram inom pro-
jektet ”Unga spekulerar” ingår i dessa yttranden.  

Yttrandena har sammanfattats och kommenterats i en samrådsredogörelse 
som är gemensam för båda kommunerna.  

Kommunstyrelsen i både Falun och Borlänge fick den 29 oktober 2013 in-
formation efter samrådet om de viktigaste förändringarna i den kommande 
utställningshandlingen.  

Förslag till utställningshandling har upprättats. Samrådsredogörelsen och 
förslaget till utställningshandlingar överlämnas till kommunstyrelsen för 
godkännande inför nästa steg i översiktsplaneringen som är den offentliga 
utställningen. 

Utställning ska pågå under två månader. Efter utställningen ska inkomna 
yttranden sammanställas i ett utlåtande. Våren 2014 ska Översiktsplan 
FalunBorlänge vara färdig för antagande i respektive kommunfullmäktige. 

Förvaltningens och utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnad- och näringslivskontoret) 
tjänsteskrivelse 2013-10-30/ utställningshandling med bilagor/ Samrådsre-
dogörelse. 
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Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-11-12, § 148. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 
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§ 256 Förvaltningsgemensamma granskningsområden i in-
ternkontrollplaner 2014 

KS0035/13 

Beslut 
Förvaltningsgemensamma granskningsområden för internkontrollplaner 
2014 i Falu kommuns förvaltningar fastställs i enlighet med förvaltning-
ens förslag. 

Sammanfattning 
Falu Kommuns nuvarande reglemente för intern kontroll antogs av kom-
munfullmäktige 2006-10-12 och gäller från 2007-01-01. Det innebär bland 
annat att styrelse/nämnder årligen skall anta en särskild kontrollplan för 
uppföljning av den interna kontrollen. Gällande modell för arbetet med in-
ternkontrollplaner i Falu kommuns verksamheter antogs av kommunstyrel-
sens allmänna utskott 2011-10-19. 

Eventuella gemensamma, förvaltningsövergripande granskningsområden är 
obligatoriska och läggs till i förvaltningarnas internkontrollplaner. Dessa 
fastställs i kommunstyrelsen. 

Förvaltningens och allmänna utskottets förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2013-10-
22. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-11-13, § 96. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till allmänna utskottets förslag. 

Sänds till 
Nämnder/ styrelse 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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§ 257 Svar på remiss från Region Dalarna Förslag till Länsplan 
för regional transportinfrastruktur i Dalarna 2014-2025 

KS0553/13 

Beslut 
1. Tjänsteskrivelsen, daterad den 4 november 2013, Remissvar - Läns-

plan för regional transportinfrastruktur för Dalarna 2014-2025, 
skickas till Region Dalarna som Falu kommuns svar. 

2. Beslutet justeras omedelbart.   

Sammanfattning 
Region Dalarna har tagit fram en länstransportplan för åren 2014-2025. Ut-
gångspunkt vid framtagandet av planen har varit gällande länsplan samt de 
strategiska inriktningarna och prioriteringarna som gjorts inom ramen för 
den regionala systemanalysen. Arbetet har bedrivits genom dialoger och 
workshops med politiska beredningar och referensgrupper med representan-
ter från trafikverket, länsstyrelsen, landstinget, näringslivet, kommuner med 
flera organisationer. 

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads- och nä-
ringslivskontoret) och utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 
tjänsteskrivelse 2013-11-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-11-12, § 149. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 

Sänds till 
Region Dalarna (både papper och wordformat) 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 
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§ 258 Svar på revisionsrapport över granskning av integration 
och mångfald 

KS0484/13 

Beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskon-
toret) tjänsteskrivelse 2013-10-28 antas som kommunstyrelsens svar på 
revisionsrapporten. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har inkommit med en begäran att kommunstyrelsen 
yttrar sig över rapporten ”Granskning av integration och mångfald”.  Rap-
porten pekar på tre utvecklingsområden där den viktigaste faktorn för en 
lyckad integration är sysselsättning.  

Förvaltningens förslag är att kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmark-
nads- och integrationskontoret) ges i uppdrag att senast i april 2014 presen-
tera förslag för att öka andelen nyanlända och övriga invandrare som er-
bjuds sysselsättning inom den kommunala organisationen enligt beslutet 
ovan.  

Allmänna utskottets förslag är enligt beslutet. Allmänna utskottet beslutade 
även för egen del att ge kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och 
integrationskontoret) i uppdrag att senast i april 2014 presentera förslag för 
att öka andelen nyanlända och övriga invandrare som erbjuds sysselsättning 
inom den kommunala organisationen. 

Beslutsunderlag 
Rapporten ”Granskning av integration och mångfald”. 

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2013-10-28. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-11-13, § 97. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till allmänna utskottets förslag. 

Sänds till 
Kommunrevisionen (inkl. yttrande) 

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
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§ 259 Överenskommelse om Avgiftsbestämd Kollektivavtalad 
pension (AKAP-KL) 

KS0623/13 

Beslut 
Lokalt kollektivavtal AKAP-KL antas som lokalt kollektivavtal med 
den utformning och det innehåll som framgår av Bilaga 5 i Överens-
kommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension – AKAP-
KL som de centrala parterna träffat den 4 oktober 2013, och att 
lämna protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorga-
nisationerna som begär det. 

Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat 
överenskommelse med OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, 
Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, 
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Akademiker- 
Alliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer om ett helt 
avgiftsbestämt pensions-avtal, Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) 
som träder i kraft den 1 januari 2014. Det helt avgiftsbestämda pensionsavtalet gäller 
för arbetstagare som är födda 1986 och senare. Samtidigt har överenskommelse 
träffats om att KAP-KL från och med den 1 januari 2014 gäller endast för arbetstagare 
som är födda 1985 eller tidigare. Det har också träffats tre principöverenskommelser; 
Familjeskydd, Betalning av pensionsavgift samt Särskild avtalspension 
inom räddningstjänsten 

Förvaltningens och allmänna utskottets förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2013-10-
29. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-11-13, § 99. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till allmänna utskottets förslag. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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§ 260 Beslut om kommundelsutveckling för år 2014 

KS0420/10 

Beslut 
1. Envikens Intresseförening beviljas 500 000 kr för kommundelsut-

veckling under år 2014. 

2. Vikabygdens Intresseförening beviljas 500 000 kr för kommundels-
utveckling under år 2014. 

Sammanfattning 
Falu kommun har avsatt 500 000 kr årligen för åren 2011 – 2013 som lokala utvecklings-
grupper kunnat söka, för genomförande av delar ur sina utvecklingsplaner. Det är viktigt att 
ansökan är kopplad till en lokal utvecklingsplan samt att olika föreningar samverkar kring 
genomförandet. 

Målet har varit att årligen utveckla en kommundel genom tillställande av kommunala medel. 
Målet är också att, genom kontinuerligt utvecklingsarbete, stärka kommundelarnas identitet 
och framtidstro, behålla och utveckla det befintliga utbudet, skapa trivsammare centrum och 
mötesplatser, skapa förutsättningar för ökad turism samt samordna och öka marknadsföring-
en. För år 2014 har Falu kommun avsatt 1 000 000 kr för att ge möjlighet för två kommunde-
lar att genomföra kommundelsutvecklingsprojekt. Tre ansökningar har inkommit för år 2014 
dels från Grycksbo Byaråd, Parkprojekt Grycksbo, dels från Envikens Intresseförening, 
Vackra Enviken, en egen del av Falu kommun samt från Vikabygdens Intresseförening, Vika 
i dina händer. 
 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens/Landsbygdsgruppens skrivelse daterad 
2013-11-07/ ansökningar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

Sänds till 
Grycksbo Byaråd 

Envikens Intresseförening                                                                               

Vikabygdens Intresseförening 

Landsbygdsgruppen 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-11-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 261 Kommunstyrelsens Åtgärdsplan 2014-2016 inom miljö-
programmet 

KS0412/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom den föreslagna åtgärdsplanen 2014-
2016 för miljöprogrammet. 

Sammanfattning 
Sedan 2007 har en åtgärdsplan för miljöprogrammet tagits fram för ett år i 
taget. Den nya åtgärdsplanen föreslås gälla för perioden 2014-2016 och har 
tagits fram i den pågående processen med revideringen av miljöprogram-
met. I miljöprogrammets åtgärdsplan samlas även åtgärder som bidrar till 
genomförandet av energi- och klimatprogram, trafikstrategi, avfallsplan, 
VA-strategi och naturvårdsprogram. Avsikten är att åtgärdsplanen ska vara 
en hjälp till respektive nämnd, styrelse och kommunalt bolag i sitt budgetar-
bete under hösten då inriktningen och omfattningen på respektive verksam-
hets fastställs. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (miljökontoret) tjänsteskrivelse 2013-11-06/ 
åtgärdsplan 2014-2016 miljöprogrammet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (miljökontoret/folkhälsa) 

 



 49 (57) 

 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-11-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 262 Kommunala bolagens budget för år 2014 

KS0003/13 

Beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar information om de 
kommunala bolagens budget. 

Beslutsunderlag 
Budget 2014 för Falu Energi & Vatten koncernen, Kopparstaden AB, Lug-
net i Falun AB samt Räddningstjänsten Dala Mitt. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-11-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 263 Information om pågående byggprojekt i Falu kommun 

KS0028/13  

Beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Avdelningschef Per-Johan Backlund lämnar information om projekt Inno-
build och pågående byggprojekt i Falu kommun såsom t.ex. Aspebodasko-
lan, Kårebackens vård- och omsorgsboende, Linghed förskola, Haraldsbo F-
6, Bjursåsskolan och Högskolebiblioteket. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-11-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 264 Val av ombud, ledamöter, ersättare i bolag, föreningar 
och organisationer med visst kommunalt engagemang 
som kommunstyrelsen förrättar val i 

KS0002/13  

Beslut 
Ombud, ledamöter/suppleanter, revisorer, revisorsersättare i bolag, före-
ningar och organisationer med visst kommunalt engagemang för år 2014 
väljs enligt bilaga till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska välja ombud, ledamöter ersättare/suppleanter, reviso-
rer, revisorsersättare i bolag, föreningar och organisationer med visst kom-
munalt engagemang.  

Valet avser år 2014. 

Beslutsunderlag 
Val avseende år 2014 (bilaga § 264) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt beslutet. 

Kicki Stoor (V): Att till företrädare för Falu kommun vid Falun Borlänge 
regionen AB:s bolagsstämma utse Patrik Andersson (V) till ledamot och till 
företrädare för Falu kommun vid Dala Vindkraft Ekonomisk Förenings för-
eningsstämma utse Erik Edquist (V) som ombud.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med ordförandens eget förslag. 

Sänds till 
Valda samt berörda föreningar och organisationer 

Kommunstyrelseförvaltningen  
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-11-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 265 Entledigande och fyllnadsval från uppdrag som ledamot 
i allmänna utskottet, ersättare i barn- och utbildningsut-
skottet, ledamot i samverkansberedningen samt ersät-
tare i lokala arbetsmarknadsnämnden 

KS0002/13  

Beslut 
1. Lilian Eriksson (M) entledigas från uppdragen som ledamot i kom-

munstyrelsens allmänna utskott, ersättare i kommunstyrelsens barn- 
och utbildningsutskott och ersättare i lokala arbetsmarknadsnämn-
den. 

2. Christina Haggren (M) utses till ersättare i kommunstyrelsens barn- 
och utbildningsutskott och ersättare i lokala arbetsmarknadsnämn-
den. 

3. Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) utses till ledamot i kommunsty-
relsens allmänna utskott. 

4. Besluten i punkt 1-3 träder ikraft den 1 januari 2014.  

Protokollsanteckning 
Då uppdraget som ledamot i Samverkansberedningen följer uppdraget som 
socialnämndens andra vice ordförande behöver inte särskilt beslut om entle-
digande eller fyllnadsval tas till det uppdraget. För uppdraget som ersättare 
för partirepresentant vid årsstämmor behandlas det under kommunstyrelsens 
årliga val (se § 264).    

Sammanfattning 
Lilian Eriksson (M) har inkommit med begäran om entledigande från upp-
dragen som ledamot i allmänna utskottet, ersättare i barn- och utbildningsut-
skottet, ledamot i samverkansberedningen, ersättare i den lokala arbets-
marknadsnämnden samt ersättare för partirepresentant vid årsstämmorna 
hos AB Dalatrafik, Falu Stadshus AB samt Visit Södra Dalarna.  

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Lilian Eriksson daterad 2013-11-10. 

Sänds till 
Entledigad/vald 

Förtroendemannaregistret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Lokala arbetsmarknadsnämnden 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-11-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 266 Entledigande och fyllnadsval till uppdrag som ledamot i 
fastighetsutskottet 

KS0002/13  

Beslut 
1. Christina Haggren (M) entledigas från uppdraget som ledamot i 

kommunstyrelsens fastighetsutskott. 

2. Christer Carlsson (M) utses till ledamot i kommunstyrelsens fastig-
hetsutskott. 

Sammanfattning 
Christina Haggren har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsens fastighetsutskott. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Christina Haggren. 

Sänds till 
Entledigad/vald 

Förtroendemannaregistret 



 55 (57) 

 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-11-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 267 Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet, Miljörå-
det, Falun Borlänge regionen AB, Region Dalarna, Sam-
verkansberedningen mellan Falu kommun och Lands-
tinget Dalarna, Skid-VM 2015 i Falun AB, Lugnet i Falun 
AB och Upphandlingsnämnden 

KS0028/13  

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll från Folkhälsorådet 2013-09-24. 

Protokoll från Tillväxtrådet 2013-10-21. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-11-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 268 Anmälningsärenden 

KS0079/13  

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av anmälda ärenden. 

Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-11-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 269 Delegationsärenden 

KS0080/13  

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten. 

Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit delegationsbeslut enligt bilagd förteck-
ning. 
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