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Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 53 Kommunens årsredovisning, bokslut, verksamhetsbe-
rättelser m m 

KS0006/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisningen för 2012 med däri gjorda dispositioner godkänns. 

2. Över- och underskott mot budget ska hanteras i enlighet med av 
kommunfullmäktige fastställda regler för ekonomistyrning. 

3. 2012 års resultat, 43,0 mnkr, överförs till balanserat resultat. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag och ekonomichef Kjell Ny-
ström lämnar Falu kommuns årsredovisning för 2012, med förslag till be-
slut. 
Ekonomichef Kjell Nyström föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2012/ Sammanställd redovisning 

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

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-04-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 54 Utvecklingen i Falun 2012 

KS0247/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Rapporten Utvecklingen i Falun 2012 godkänns. 

Sammanfattning 
Det är åttonde året som en samlad uppföljning görs av hur utvecklingen i 
Falun har varit i förhållande till de tre styrdokumenten för en hållbar ut-
veckling; tillväxtprogrammet, miljöprogrammet och folkhälsoprogrammet. 
”Utvecklingen i Falun 2012” redovisar den geografiska kommunens ut-
veckling för ett tjugotal mål och ska vara ett komplement till kommunens 
årsredovisning. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-03-12/ Rapporten Ut-
vecklingen i Falun 2012. 

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

2013-04-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 55 Svar på medborgarförslag; Tillsätt en parlamentarisk 
grupp som arbetar fram en humankonsekvensbeskriv-
ning för de planerade vindkraftsområdena i Falu kom-
mun 

KS0111/11 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Medborgarförslaget avslås. I sammanhanget kan dock noteras att hu-
mankonsekvensbeskrivning skett i samband med vindbruksplanens 
framtagande. Därtill föreligger möjligheter att inkomma med synpunkter 
i den nu pågående processen med översiktsplan för Falun Borlänge vil-
ken bl.a. innehåller ett avsnitt om vindbruk. 

Sammanfattning 
Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelseförvaltningen (stads-
byggnadskontoret och miljökontoret) med stadsbyggnadskontoret som sam-
ordnare.  

I medborgarförslaget föreslås att en humankonsekvensbeskrivning av vind-
kraftens utbyggnad tas fram av en parlamentariskt tillsatt grupp. Human-
konsekvensutredningen ska redovisa vilka konsekvenser en vindkraftut-
byggnad får för människan, t.ex. hur påverkas fastighetspriser, möjligheter 
till inflyttning, möjligheter att utveckla naturturism, möjligheter till lands-
bygdsutveckling i Ryssjön/Svartnäsområdet, bullereffekter på hälsan etc. 
Gruppen bör vara parlamentariskt tillsatt eftersom vindbruksplanen arbetats 
fram utan politiska inriktningar 

Förvaltningens förslag är att medborgarförslaget avslås. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret och miljökontoret) 
gemensamma tjänsteskrivelse 2013-02-05. 

Medborgarförslag daterat 2011-01-13. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-03-19, § 39. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret och miljökontoret) 

Medborgarförslagsställaren 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-04-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 56 Avtal mellan Falu kommun och Falu Energi & Vatten AB 
om ersättning för dagvatten/ gata  

  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

2. Trafik- och fritidsnämnden ges i uppdrag att teckna avtal med Falu 
Energi & Vatten AB avseende ersättning för dagvatten gata i enlig-
het med upprättat förslag till avtal och den avtalslängd och de prin-
ciper som däri återfinns. Detta innefattar möjligheten att vidta änd-
ringar av redaktionell karaktär t.ex. avseende avtalets ikraftträdande-
datum. 

Sammanfattning 
Trafik- och fritidsnämnden beslutade 2012-12-12, § 159, att föreslå kom-
munfullmäktige att uppdra till trafik- och fritidsnämnden att teckna avtal 
med Falu Energi och Vatten AB. Avtalsförslaget har framtagits av gatukon-
toren i Dalarna tillsammans med länens VA-bolag och avses öka transpa-
rensen och ligga till grund hanteringen av dagvattenkostnader och ansvars-
fördelning mellan bolagen och Kommunerna. 

Förvaltningens och utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2013-02-25.  

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-03-19, § 40. 

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

Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden 

Falu Energi och Vatten AB 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 

 



 10 (48) 

 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-04-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 57 Sammarbetsavtal avseende övertagande av verksam-
hetsansvar på Jordbearbetningsanläggningen 

  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

3. Trafik- och fritidsnämnden ges i uppdrag att i avtalet inarbeta formu-
lering med lydelse: ”Falu Energi & Vatten AB svarar för att man föl-
jer de lagar och förordningar som gäller för och har de erforderliga 
beslut och tillstånd som krävs för verksamhetens bedrivande.” 

4. Med tillägg enligt 1 p. ovan ges Trafik- och fritidsnämnden i upp-
drag att teckna avtal med Falu Energi & Vatten AB avseende över-
tagande av verksamhetsansvar på Jordbearbetningsanläggningen i 
enlighet med upprättat förslag till avtal och de principer som däri 
återfinns. Detta innefattar möjligheten att vidta ändringar av redakt-
ionell karaktär t.ex. avseende avtalets ikraftträdande. 

Sammanfattning 
Trafik- och fritidsnämnden beslutade 2012-12-12, § 161, att föreslå kom-
munfullmäktige att uppdra till trafik- och fritidsnämnden att teckna avtal 
med Falu Energi & Vatten AB avseende övertagande av verksamhetsansvar 
på jordbearbetningsanläggningen. 

Förvaltningens och utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2013-03-11. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-03-19, § 41. 

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

Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden 

Falu Energi & Vatten AB 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 
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Kommunstyrelsen 
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2013-04-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 58 Redovisning av medborgarförslag som inte färdigbe-
handlats den 27 februari 2013 

  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

5. Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av med-
borgarförslag som inte färdigbehandlats den 27 februari 2013, god-
känns. 

6. Kommunstyrelsen och nämnderna ges i uppdrag att vinnlägga sig 
om att dessa och förvaltningarna som ligger under dessa iakttar vad 
som följer av 5 kap 33 § Kommunallagen vad avser beredningsfris-
ter och hantering i övrigt av medborgarförslag. 

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

1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att i hanteringen av med-
borgarförslag inom  sitt område vidta sådana åtgärder som föranleder 
en ändamålsenlig effektiv hantering för att uppfylla de krav lagstifta-
ren ställt på hanteringen av medborgarförslag och i iakttagande av dess 
demokratiska funktion.   

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa 
de medborgarförslag som inte färdigbehandlats. Föregående redovisning 
gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 11 oktober 2012. 

Förvaltningens och utvecklingsutskottets förslag är att kommunstyrelseför-
valtningens (stadskansliet) redovisning av medborgarförslag som inte fär-
digbehandlats den 27 februari 2013, godkänns. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2013-03-05. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-03-19, § 42. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sten H Larsson: Enligt beslutet. 

Sänds till 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Styrelse och nämnder 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-04-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 59 Redovisning av ej färdigbehandlade motioner per den 
27 februari 2013 

  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

7. Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av mot-
ioner som inte färdigbehandlats den 27 februari 2013 godkänns. 

8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att vinnlägga sig om att vad som fö-
restavas av 5 kap 33 § Kommunallagen avseende beredningsfrister 
och hantering i övrigt av motioner iakttas. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av fullmäktiges 
beslut enligt ovan 

1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att i hanteringen av 
motioner vidta sådana åtgärder som föranleder en ändamålsenlig ef-
fektiv hantering för att uppfylla de krav lagstiftaren ställt på hante-
ringen av motioner och i iakttagande av dess demokratiska funktion. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska  enligt kommunfullmäktiges arbetsordning årligen 
vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de mot-
ioner som inte färdigbehandlats. 

Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 
11 oktober 2012. 

Förvaltningens och allmänna utskottets förslag är att Kommunstyrelseför-
valtningens (stadskansliet) redovisning av motioner som inte färdigbehand-
lats den 27 februari 2013 godkänns. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2013-03-05. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-03-20, § 26.  

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

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2013-04-02 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 60 Arrende och genomförandeavtal Hälsinggårdsbryggan/ 
Strandvägen 

  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

9. Kommunfullmäktige godkänner arrende- och genomförandeavtal 
inkl. bilagor med Runns Intresse- och utvecklingsförening enligt för-
slag. 

10. Kommunfullmäktige uppdrar åt trafik- och fritidsnämnden att teckna 
ovanstående avtal. 

11. Kommunfullmäktige uttalar särskilt att då i avtalet angivna datum 
inte kan hållas utifrån fullmäktiges sammanträdesordning är Falu 
Kommuns partsavsikt att avtalets giltighet är anhängigt till fullmäk-
tiges laga kraft vunna beslut. Datumangivelserna i avtalet sett till 
detta måste få anses justerade till realistiskt hållbara datum. Full-
mäktige godkänner härmed även en sådan justering. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2008-10-09 en ny detaljplan för området Häl-
singgårdsbryggan/Strandvägen i syfte att möjliggöra exploateringar för fri-
luftslivet på sjön Runn. Planen vann laga kraft 2009-07-08. 

En av exploateringarna som skulle ske var uppförandet av en marina med 
180 båtplatser. Trafik- och fritidsförvaltningen har därför tagit fram avtal 
med Runns Intresse- och utvecklingsförening för att möjliggöra exploate-
ringen. 

Avtalet innehåller dock t.ex. vissa datumangivelser som inte kan hållas var-
för det föreslås att fullmäktige godkänner justering därav. 

Trafik- och fritidsnämnden beslutade 2013-01-24, § 7, att föreslå kommun-
fullmäktige uppdra åt trafik- och fritidsnämnden att teckna arrende- och 
genomförandeavtal med Runns Intresse- och utvecklingsförening. 

Förvaltningens och utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2013-03-18. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-03-19, § 43. 

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

2013-04-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sänds till 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-04-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 61 Falu kommuns policy för jämställd medborgarservice 

  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

12. Falu kommuns policy för jämställd medborgarservice antas. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av fullmäktiges 
beslut enligt ovan 

1. Likabehandlingskommittén får i uppdrag att upprätta en handlings-
plan som antas av kommunstyrelsen. Likabehandlingskommittén får 
även i uppdrag utifrån policyn, minst vart tredje år, revidera hand-
lingsplanen. 

Sammanfattning 
2009 undertecknade Falu kommun CEMR-deklarationen, den europeiska 
deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män. Följande sex principer 
är utgångspunkt; 

• Jämställdhet är en grundläggande rättighet. 

• För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig  
diskriminering och andra missgynnanden bekämpas. 

• Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutande-
processen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. 

• Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för  
att uppnå jämställdhet. 

• Jämställdhetsintegrering av alla kommuners/regioners 
verksamheter är nödvändigt för att främja jämställdhet. 

• Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är 
nödvändigt för att jämställdhetsarbetet ska nå framgång. 

Falu kommun värnar om demokrati och ökat medborgarinflytande och vår 
medborgarservice vilar på principen om likvärdighet. För att säkerställa 
likvärdig medborgarservice behöver kommunen konkretisera hur man ska 
arbeta med de sex principerna. 

Kommunstyrelsen svarar inför kommunfullmäktige i frågor som rör CEMR-
deklarationen. Kommunens likabehandlingskommitté bereder frågor om 
CEMR-deklarationen till kommunstyrelsen. 

Förvaltningens och allmänna utskottets förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-04-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Personalkontorets tjänsteskrivelse 2013-03-05. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-03-20, § 27. 

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

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-04-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 62 Upplösande av skolnämnden och överförande av skol-
nämndens uppgifter till kommunstyrelsen 

  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

13. Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande skolnämnd upplöses och 
att de av fullmäktige utsedda förtroendevalda däri entledigas. 

14. Kommunfullmäktige beslutar att överföra skolnämndens uppgifter 
till kommunstyrelsen och att uppgifterna i reglementet för skol-
nämnden förs över till kommunstyrelsens reglemente. 

15. Kommunfullmäktige beslutar att, i enlighet med p. 1 och 2 ovan,  
skolförvaltningen underställs kommunstyrelsen. 

16. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att instifta ett utbild-
ningsutskott, bestående av det antal ledamöter och ersättare som 
kommunstyrelsen bestämmer, och med de befogenheter på området 
som kommunstyrelsen finner lämpligt att delegera till utskottet. 

17. Ovanstående beslutspunkter träder i kraft den 22 april 2013. 

18. Paragrafen justeras omedelbart. 

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

1. Att, som tillägg till sin egen delegationsordning, anta vid detta be-
slutsdatum gällande delegationsordning för skolnämnden med juste-
ring att vari denna nu hänvisar till skolnämnden justeras detta till 
kommunstyrelsen. 

2. Kommundirektören ges i uppdrag att praktiskt inordna skolförvalt-
ningen under kommunstyrelsen. 

3. Ovanstående beslut träder ikraft den 22 april 2013 förutsatt att 
kommunfullmäktige beslutar överföra skolnämndens uppgifter på 
kommunstyrelsen. 

Reservation 
Kicki Stoor (V) reserverar sig mot beslutet i enlighet med till paragrafen 
bilagd motivering. 

Sammanfattning 
Kommunallagens 6 kap 1-5 §§ redogör för kommunstyrelsens speciella ansvar 
för att utöva ”tillsyn” över verksamheten. Detta innefattar bland annat att; 
”…uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling 



 20 (48) 

 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-04-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

och ekonomiska ställning” (6 kap 2 § kommunallagen). Ur kommentar till pa-
ragrafen kan utläsas att detta avser; ”…rätt att göra påpekanden, lämna råd och 
anvisningar samt, om det är nödvändigt, se till att fullmäktige i sin egenskap av 
högsta beslutande organ ingriper.” Skolnämnden har under flera år redovisat 
underskott i sin verksamhet och prognosen för innevaravande år tyder på ett 
underskott på ca 30 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har trots flera propåer, 
inte uppfattat att erforderliga åtgärder vidtagits för att på kort och lång sikt 
åtgärda den ekonomiska situationen. 
Kommunstyrelsens presidiums förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens presidiums skrivelse daterad 2013-03-24. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kicki Stoor: Avslag till presidiets förslag. 

Richard Holmqvist, Mats Dahlström, Mikael Rosén, Håkan Hammar och 
Sten H Larsson: Bifall till presidiets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrel-
sen beslutar i enlighet med Richard Holmqvists m.fl. yrkande. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för Richard Holmqvists m.fl. förslag att bifalla presidiets förslag. 

Nej-röst för Kicki Stoors förslag att avslå presidiets förslag. 

Omröstningsresultat 
Ja-röst: Jonny Gahnshag (S), Susanne Norberg (S), Mikael Rosén (M), 
Krister Johansson (S), Viktor Zakrisson (S), Britt Källström (S), Richard 
Holmqvist (MP), Erik Eriksson (MP), Christina Haggren (M), Lilian Eriks-
son (M), Håkan Hammar (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP) 
och Katarina Gustavsson (KD). 

Nej-röst: Kicki Stoor (V). 

Med 14 ja-röster för Richard Holmqvists m.fl. yrkande och 1 nej-röst för 
Kicki Stoors yrkande beslutar kommunstyrelsen enligt Richard Holmqvists 
m.fl. yrkande. 

Sänds till 
Kommunstyrelsen 

Skolnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 63 Hemställan om kapitaltillskott till Västra Falun Fastig-
hets AB 

KS0285/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Lämna ett aktieägartillskott till Västra Falun Fastighets AB om 
1 500 000 kronor. 

2 Finansiera aktieägartillskottet inom ramen för kommunstyrelsens fi-
nansförvaltning (K900). 

Sammanfattning 
Västra Falun Fastighets AB, som är helägt av Falu kommun, har 2013-03-11 
inkommit med en hemställan om aktieägartillskott om 1 500 000 kronor för 
att säkerställa att bolaget inte skall bli likvidationspliktigt under år 2012. 
Bakgrunden är att bolaget har haft stora kostnader för planfrågor mm, inte 
minst en arkeologisk undersökning, i syfte att möjliggöra en nybyggnation i 
kvarteret. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Hemställan om kapitaltillskott från Västra Falun Fastighets AB daterad 
2013-03-08. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2013-03-
11. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 64 Förslag till skogs och markpolicy 

KS0218/10 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Skogs- och markpolicy för Falu kommun med riktlinjer för skötsel 
av kommunägd mark daterad 2013-02-21 antas. 

2. Kommunfastigheter, miljöförvaltningen och trafik- och fritidsför-
valtningen får i uppdrag att implementera ovan nämnda dokument i 
verksamheten. 

3. Kommunfastigheter får i uppdrag att vara sammankallande för det 
fortsatta arbetet. 

4. Nu gällande styrdokument Naturvårdsprogram för kommunägd mark 
(2001-10-10) upphävs. 

Sammanfattning 
Sedan drygt två år pågår det förvaltningsgemensamma projektet Riktlinjer 
för skötsel av kommunägd mark, även kallat markprojektet. Det övergri-
pande syftet med projektet är att få ett gemensamt synsätt på hur Falu kom-
muns naturmark (skog, åker, äng, mm) ska skötas och utvecklas. Det ska 
ske genom framskrivning av ett nytt styrdokument som ska gälla för all na-
turmark. Enligt beslut i kommunstyrelsen ska riktlinjerna utgå från ett brett 
synsätt när det gäller att bevara och utveckla olika värden för kunder/ bru-
kare, kulturmiljö och biologisk mångfald. De kommunala styrdokumenten 
”Naturvårdsprogram för kommunägd mark” (beslutat 2001, bara kommu-
nens mark) och ”Naturvårdsprogram för Falu kommun” (beslutat 2010, hela 
kommunens yta) ska ligga till grund för dokumentet.  

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter), miljöförvaltningens, 
trafik- och fritidförvaltningens, miljönämndens och fastighetsutskottets för-
slag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter), miljöförvaltningens 
och trafik- och fritidsförvaltningens gemensamma tjänsteskrivelse 2013-02-
21. 

Protokoll från miljönämnden 2013-03-13, § 21. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2013-03-21, § 20. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till fastighetsutskottets förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 

Miljöförvaltningen 

Trafik- och fritidsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 65 Svar på remiss - Ökat bostadsbyggande och samord-
nande miljökrav (SOU 2012:86) 

KS0191/13  

Beslut 
Falu kommunen översänder som sitt yttrande till regeringskansliet det av 
miljöförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnads- och 
näringslivskontoret) utarbetade remissvaret. 

Sammanfattning 
Falu kommun har på remiss fått Ökat bostadsbyggande och samordnade 
miljökrav – genom enhetliga och förutsägbara byggregler, delbetänkande 
av Byggkravsutredningen (SOU 2012:86). Remissen och en sammanfatt-
ning av betänkandet bifogas i bilaga 1 och 2. Det finns i sin helhet på 
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/205532 
Miljöförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnads- och 
näringslivskontoret) har studerat betänkandet och utarbetat ett remissvar. 

Förvaltningens och utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 
och miljöförvaltningens gemensamma tjänsteskrivelse 2013-03-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-03-19, § 44. 

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

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 

Miljöförvaltningen 

Regeringskansliet (inkl. yttrande) 

 



 26 (48) 

 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-04-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 66 Svar på remiss - Ett snabbare plangenomförande (SOU 
2012:91) 

KS0191/13  

Beslut 
Falu kommun översänder som sitt yttrande till regeringskansliet det 
av kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnads- och näringslivs-
kontoret) utarbetade remissvaret. 

Sammanfattning 
Falu kommun har på remiss fått Ett effektivare plangenomförande, delbe-
tänkande av Plangenomförandeutredningen (SOU 2012:91). Remissen och 
en sammanfattning av betänkandet bifogas i bilaga 1 och 2. Det finns i sin 
helhet på http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/206809 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) har 
i samråd med trafik- och fritidsförvaltningen studerat betänkandet och utar-
betat ett remissvar. 

Förvaltningens och utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 
tjänsteskrivelse 2013-03-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-03-19, § 45. 

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

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 

Regeringskansliet (inkl. yttrande) 
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§ 67 Arbetsgrupp för arbetet med kvalitet och identitet i 
Faluns handelsutbud 

KS0276/13  

Beslut 
1. Kommunstyrelsens presidium ges i uppdrag att ta fram ett tydligare 

förslag utifrån de ramar och den inriktning som angivits vid dagens 
sammanträde. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-28, § 135 i samband med Lokalise-
ringsstrategin att en arbetsgrupp skulle tillsättas senast 2012-12-01. Gruppen 
ska komma med förslag på hur Falu kommun och handeln tillsammans kan 
arbeta med kvalitet och identitet i Faluns handelsutbud samt beteendepåver-
kan av konsumtionsvanor utifrån miljö- och socialaspekter för handelns 
utveckling.  

Förvaltningens förslag är att arbetsgruppen för handelns utveckling föreslås 
initialt bestå av tjänstemän från näringslivskontoret, KS/ miljö och folkhälsa 
och kommunens tillväxtstrateg, miljöstrateg och konsumentjuridisk rådgi-
vare. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (miljökontoret) tjänsteskrivelse 2013-03-06. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-03-19, § 46. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sten H Larsson med instämmande från Christina Haggren och Britt Käll-
ström: Enligt beslutet. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningens (miljökontoret) 

Kommunstyrelsens presidium 
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§ 68 Svar på medborgarförslag: Av djuretiska skäl inte upp-
handla eller köpa in burägg 

KS0266/12  

Beslut 
1. Medborgarförslaget är besvarat genom att de ägg som upphandlas av 

Falu kommun uppfyller de önskemål som ställs av förslagsställaren. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun av djuretiska skäl inte ska 
upphandla eller köpa in burägg. 

Den livsmedelsupphandling som genomfördes 2010 av Borlänge kommun 
tillsammans med Falun, Ludvika, Säter, Smedjebacken och Gagnefs kom-
muner ställdes gemensamma kvalitetskrav på efterfrågade produkter. Enligt 
branschorganisationen Stjärnägg innebär ekologiska ägg att höns har till-
gång till utevistelse när vädret tillåter. Höns i ekologisk produktion kan ut-
föra sitt naturliga beteende, sitta på pinne och värpa i rede. För att äggen ska 
bli KRAV-godkända ska hönorna få KRAV-godkänt foder såsom rotfrukter 
eller grovt foder. KRAV-godkända hönor får gå fritt inomhus och det får 
finnas högst sju höns per kvadratmeter. I nuvarande livsmedelsavtal ingår 
endast ekologiska KRAV-ägg. 

Förvaltningens och allmänna utskottets förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-03-07. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-08-22. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg: Enligt allmänna utskottets förslag.  

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 

Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 69 Antagande av Falu kommuns policy mot alkohol och 
droger för kommunens medarbetare samt handlingsplan 

KS0270/13  

Beslut 
1. Falu kommuns policy för alkohol och droger antas. 

2. Falu kommuns handlingsplan för alkohol och droger antas. 

3. Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) ges i uppdrag att 
tydliggöra/definiera frågan om hantering av alkohol utifrån diskuss-
ionen vid dagens sammanträde och inarbeta detta i dokumentet. 

Sammanfattning 
Den drogpolicy som antogs av kommunstyrelsen 2002 har nu reviderats och 
utmynnat i ”Falu kommuns policy för alkohol och droger” samt ”Falu 
kommuns handlingsplan för alkohol och droger. 
Syftet är att få fram en policy som beskriver huvuddragen i arbetsgivarens 
intentioner i denna fråga, och om det ansvar som både arbetsgivare och 
medarbetare har. 

Förvaltningens och allmänna utskottets förslag är att policyn och handlings-
planen antas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2013-03-
05. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-03-20, § 29. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rickard Holmqvist: Bifall till allmänna utskottets förslag med tillägg att 
förvaltningen ges i uppdrag att tydliggöra/definiera frågan om hantering av 
alkohol utifrån diskussionen vid dagens sammanträde och inarbeta detta i 
dokumentet.    

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) för publicering på 
www.falun.se 

Samtliga nämnder och kommunstyrelsekontor. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 70 Finansrapport per 2012-12-31 

KS0211/13  

Beslut 
1. Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) avlämnar rapport rörande 
medelsförvaltningen inom kommunkoncernen per 2012-12-31. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) och allmänna utskottets 
förslag är enligt beslutet. 

Finanssekreterare Bengt Thored lämnar information i ärendet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2013-02-
13. 

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

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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§ 71 Remiss från Skolinspektionen (dnr 31-2013:769): Ansö-
kan från Internationella Engelska Skolan AB om god-
kännande som huvudman för skolverksamhet 

KS0265/13 

Beslut 
1. Falu kommun avstyrker ansökan då den omfattande kompetensut-

vecklingen för pedagoger i Falu kommun har genererat kunskap, ut-
veckling och samarbete, inom och mellan skolor, som bör komma 
alla våra elever till godo. Vid en eventuell nyetablering kommer sko-
lor i kommunen att få läggas ner. 

Reservation 
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan 
Hammar (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP) och Katarina 
Gustavsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lilian Erikssons 
förslag. 

Sammanfattning 
Engelska Skolan AB har hos skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en förskoleklass, grundskola och fritidshem i Falu kommun 
från och med läsåret 2014/15. 

Skolnämnden avstyrker ansökan då den omfattande kompetensutvecklingen 
för pedagoger i Falu kommun har genererat kunskap, utveckling och samar-
bete, inom och mellan skolor, som bör komma alla våra elever till godo. Vid 
en eventuell nyetablering kommer skolor i kommunen att få läggas ner. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2013-03-
19. 

Protokoll från skolnämnden 2013-03-13, § 27/ förvaltningens tjänsteskri-
velse 2013-03-07.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lilian Eriksson: Engelska Skolans ansökan tillstyrks. 

Ordförande Jonny Gahnshag: Engelska Skolans ansökan avstyrks med av 
skolnämnden gjord motivering. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrel-
sen beslutar i enlighet med sitt eget förslag. 
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för ordförandens förslag. 

Nej-röst för Lilian Erikssons förslag. 

Omröstningsresultat 
Ja: Jonny Gahnshag (S), Susanne Norberg (S), Krister Johansson (S), Vikt-
or Zakrisson (S), Britt Källström (S), Richard Holmqvist (MP), Erik Eriks-
son (MP) och Kicki Stoor (V). 

Nej: Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan 
Hammar (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP) och Katarina 
Gustavsson (KD). 

Med 8 ja-röster för ordförandens förslag och 7 nej-röster för Lilian Eriks-
sons förslag beslutar kommunstyrelsen enligt ordförandens förslag. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 

Skolnämnden 

Skolinspektionen (inkl. yttrande) 
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§ 72 Remiss från Skolinspektionen (dnr 31-2013:767): Ansö-
kan från Lärande i Sverige AB om godkännande som 
huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem 
i Falu kommun,  

KS0244/13 

Beslut 
1. Lärande i Sverige AB:s ansökan avstyrks med hänvisning till be-

handlingen föregående år då inget nytt finns att anföra i sakfrågan.  

Reservation 
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan 
Hammar (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP) och Katarina 
Gustavsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Håkan Hamm-
mars förslag. 

Sammanfattning 
Falu kommun har från Skolinspektionen fått ansökan från Lärande i Sverige 
AB om att starta fritidshem, förskoleklass och/eller starta eller utöka verk-
samhet vid en fristående grundskola/grundsärskola i Falu kommun. Kom-
munen har nu möjlighet att yttra sig över dessa ansökningar. 

Av kommunens yttrande skall det främst framgå hur etablering av ytterli-
gare utbildningssamordnare påverkar det befintliga utbildningsutbudet i 
Falun med intilliggande kommuner. 

Skolnämnden har 2013-03-13 beslutat, att inte tillstyrka deras ansökan då 
inget nytt finns att anföra i sakfrågan från ansökan 2012, då ansökan inte 
tillstyrktes. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från skolnämnden 2013-03-13, § 26/ förvaltningens tjänsteskri-
velse 2013-03-05. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2013-03-
19. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Håkan Hammar: Lärande i Sverige AB:s ansökan tillstyrks. 

Kicki Stoor: Lärande i Sverige AB:s ansökan avstyrks med hänvisning till 
behandlingen föregående år då inget nytt finns att anföra i sakfrågan. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-04-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att kommun-
styrelsen beslutar i enlighet med Kicki Stoors förslag. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 

Skolnämnden 

Skolinspektionen (inkl. yttrande) 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-04-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 73 Svar på remiss från Skolinspektionen (dnr 2013:845 ): 
Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som 
huvudman för en fristående gymnasieskola i Falu kom-
mun  

KS0230/13 

Beslut 
1. Plusgymnasiets ansökan tillstyrks inte mot bakgrund den konse-

kvensbeskrivning som lämnats av skolnämnden och förvaltningen. 

Sammanfattning 
Falu kommun har från Skolinspektionen fått ansökan från Plusgymnasiet 
AB om att starta gymnasieskola, inriktning naturvetenskap, från och med 
läsåret 2014/2015. Kommunen har nu möjlighet att yttra sig över dessa an-
sökningar. 
Av kommunens yttrande skall det främst framgå hur etablering av ytterli-
gare utbildningssamordnare påverkar det befintliga utbildningsutbudet i 
Falun med intilliggande kommuner. 

Skolnämnden har 2013-03-13 beslutat, att inte tillstyrka ansökan 

Beslutsunderlag 
Protokoll från skolnämnden 2013-03-13, § 25/ förvaltningens tjänsteskri-
velse 2013-03-06. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2013-03-
19. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg: Enligt beslutet. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 

Skolnämnden 

Skolinspektionen (inkl. yttrande) 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-04-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 74 Svar på remiss från Skolinspektionen (dnr 32-2013:593): 
Ansökan från Rytmus AB om godkännande som hu-
vudman för en fristående gymnasieskola i Borlänge 
kommun  

KS0273/13 

Beslut 
1. Rytmus AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en fri-

stående gymnasieskola i Borlänge kommun avstyrks mot bakgrund 
av den konsekvensbeskrivning som lämnats av skolnämnden och 
förvaltningen. 

Reservation 
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan 
Hammar (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP) och Katarina 
Gustavsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Håkan Hamm-
mars förslag. 

Sammanfattning 
Falu kommun har från skolinspektionen fått ansökan från Rytmus AB om 
att gymnasieskola, med inriktningen musik och media på det estetiska pro-
grammet, i Borlänge kommun. Kommunen har nu möjlighet att yttra sig 
över dessa ansökningar. 

Av kommunens yttrande skall det främst framgå hur etablering av ytterli-
gare utbildningssamordnare påverkar det befintliga utbildningsutbudet i 
Falun med intilliggande kommuner. 

Skolnämnden har 2013-03-13 beslutat, att inte tillstyrka deras ansökan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från skolnämnden 2013-03-13, § 30/ förvaltningens tjänsteskri-
velse 2013-03-08. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2013-03-
19.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Håkan Hammar: Falu kommun bör avstå från att avge yttrande i beaktande 
av att det rör sig om verksamhet i en annan kommun.  

Ordförande Susanne Norberg: Rytmus AB:s ansökan om godkännande som 
huvudman för en fristående gymnasieskola i Borlänge kommun avstyrks 
mot bakgrund av den konsekvensbeskrivning som lämnats av skolnämnden 
och förvaltningen. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-04-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrel-
sen beslutar enligt ordförandens eget förslag. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 

Skolnämnden 

Skolinspektionen (inkl. yttrande) 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-04-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 75 Svar på revisionsrapport över granskning av oegentlig-
heter 

KS0697/12 

Beslut 
1. Anta kommunstyrelseförvaltningens svar 2013-03-14 som sitt eget 

svar på rapporten. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen, personalkontoret, får i uppdrag att 
revidera riktlinjerna för inventering av bisyssla så att godkända och 
avslagna bisysslor i framtiden diarieförs inom respektive förvaltning. 

3. Till nästa medarbetarenkät, ”Attityd 2014”, komplettera med ett par 
frågor kopplat till etiskt förhållningssätt. 

4. Överlämna svar från FEV och Kopparstaden AB i samma ärende. 

Sammanfattning 
Falu kommun drabbades under 2011 av oegentligheter i samband med upp-
handling och inköp. Det inträffade ledde till ett omfattande utredningsar-
bete. På uppdrag av Falu kommuns revisorer har KPMG genomfört en upp-
följande granskning eftersom man inte kunnat utesluta att det finns risk för 
att styrelsers och nämnders ledning och styrning är otillräcklig avseende 
risken för att oegentligheter kan inträffa vid upphandling och inköp. Revis-
ionens syfte var att granska vilka åtgärder som vidtagits på grund av de 
identifierade oegentligheterna. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet, ekonomikontoret och perso-
nalkontoret) förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet, ekonomikontoret och perso-
nalkontoret) tjänsteskrivelse 2013-03-14. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Britt Källström, Mats Dahlström och Mikael Rosén: Enligt beslutet. 

Sänds till 
Kommunrevisionen 

KPMG Bohlin 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet, ekonomikontoret och personalkontoret) 



 39 (48) 

 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-04-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige (för kännedom) 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-04-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 76 Projekt Mötesplats och kluster inom kulturella och krea-
tiva näringar 

KS0300/13 

Beslut 
1. Falu kommuns ansökan beträffande projekt ”Mötesplats och kluster 

inom kulturella och kreativa näringar” till Region Dalarna i enlighet 
med av näringslivskontoret överlämnade handlingar godkänns. 

Reservation 
Kicki Stoor (V) reserverar sig mot beslutet i enlighet med till paragrafen 
bilagd motivering. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 
avser att skicka en projektansökan till Region Dalarna med syfte att profi-
lera Dalarna som en stark aktör inom kulturella och kreativa näringar, där 
kluster och en gemensam mötespunkt kan stimulera etablering av nya till-
växtföretag och hjälpa befintliga företag att växa. Syftet är också att synas 
på en internationell arena, fysiskt såväl som i digitala medier. Syftet är 
också att öka kompetensförsörjningen inom regionen.  

Projektet skall leda fram till en handlingsplan för att etablera en öppen in-
novativ mötesplats för ett regionalt kluster inom kulturella och kreativa nä-
ringar.  

Näringslivsutvecklare Erik Jansson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 
förslag är att: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Falu kommuns ansökan be-
träffande projekt ”Mötesplats och kluster inom kulturella och krea-
tiva näringar” till Region Dalarna i enlighet med av näringslivskon-
toret överlämnade handlingar. 

2. Kommunstyrelsen ger näringslivschefen rätt att teckna firma för 
Falu kommuns ansökan beträffande projekt ”Mötesplats och kluster 
inom kulturella och kreativa näringar” till Region Dalarna. 

3. Kommunstyrelsen ger näringslivskontoret ansvar för projektets ge-
nomförande i enlighet med projektansökan, samt uppdrar åt närings-
livschefen att underteckna erforderliga handlingar, godkänna faktu-
ror samt teckna firma vid inlämnande av rekvisitioner och liknande 
relaterade till projektet. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-04-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 
tjänsteskrivelse 2013-03-19. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kicki Stoor: Avslag till förvaltningens förslag. 

Mikael Rosén: Bifall till första punkten av förvaltningens förslag. Avslag till 
punkterna två och tre. 

Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag i sin helhet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena enligt nedan vilket kommun-
styrelsen godkänner. 

Först ställer ordföranden proposition på första punkten av förvaltningens 
förslag och ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
denna. 

Därefter ställer ordföranden proposition på punkterna två och tre av förvalt-
ningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla dessa. 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för ordförandens förslag att bifalla punkterna två och tre i förvalt-
ningens förslag. 

Nej-röst för Mikael Roséns förslag att avslå punkterna två och tre i förvalt-
ningens förslag. 

Omröstningsresultat 
Ja: Jonny Gahnshag (S), Susanne Norberg (S), Krister Johansson (S), Vikt-
or Zakrisson (S), Britt Källström (S), Richard Holmqvist (MP) och Erik 
Eriksson (MP). 

Nej: Mikael Rosén (M), Kicki Stoor (V), Christina Haggren (M), Lilian 
Eriksson (M), Håkan Hammar (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson 
(FAP) och Katarina Gustavsson (KD).  

Med 7 ja-röster för ordförandens förslag och 8 nej-röster för Mikael Roséns 
förslag beslutar kommunstyrelsen enligt Mikael Roséns förslag. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-04-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 77 Rapport - Kommunens kvalitet i korthet 2012 

KS0015/13  

Beslut 
1. Informationen och resultatet i rapporten ska utgöra ett utvärderings-

underlag till berörda förvaltningars verksamhetsutveckling. 

Sammanfattning 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är en årligt återkommande under-
sökning som samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
KKiK som har funnits sedan 2007 hette från början Kommunfullmäktiges 
kvalitetsredovisning. 

Undersökningen möjliggör jämförelser med medverkande kommuner men 
också att jämföra med sig själva över tid. I den senaste undersökningen 
medverkade 200 av Sveriges 290 kommuner. Det är tredje året som Falu 
kommun medverkar i KKiK. 

Syftet med KKiK är enligt SKL att ge kommuninvånarna möjlighet till en 
jämförande information om kommunernas kvalitet på den service som 
kommunen tillhandahåller och för de förtroendevalda ett underlag till dialog 
med medborgarna. KKiK är också tänkt att användas som en del i styrning-
en och verksamhetsutvecklingen. 

Controller Per Eriksson föredrar ärendet. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2013-03-
18/ Rapport.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg: Bifall till förvaltningens förslag. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-04-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 78 Yttrande till Kammarrätten i Sundsvall i mål nr 672-13 
angående upphandlingsskadeavgift 

KS0526/11  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande daterat 2013-04-02 som 
Falu kommuns yttrande till Kammarrätten i Sundsvall i mål 672-13. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Falu kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Konkurrensverkets över-
klagande av den 6 mars 2013 i mål. nr. 672-13 Konkurrensverket ./. Falu 
kommun.  

Beslutsunderlag 
Föreläggande från Kammarrätten i Sundsvall 2013-03-15/ Konkurrensver-
kets överklagande 2013-03-06. 

Förslag till yttrande daterat 2013-04-02. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg: Enligt beslutet. 

Sänds till 
Kammarrätten i Sundsvall (inkl. yttrande) 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-04-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 79 Fråga om jävsinvändning riktad mot handläggare 

KST0126/00  

Beslut 
1. Kommunstyrelsen finner inte utifrån befintliga underlag och inform-

ation att kommunbiolog Thomas Jågas skulle vara jävig i föreva-
rande ärende. Jäv föreligger m.a.o. inte.  

Sammanfattning 
I skrivelse från Vika Fiskvårdsområdesförening görs gällande att kommun-
biolog Thomas Jågas skulle ha ett egenintresse i ärende om fiskvandring vid 
Kyrkbytjärn, Vika. Justitieombudsmannen har i ett flertal ärenden uttalat att 
om anklagelse om jäv framförs är ansvarig nämnd skyldig att avgöra detta 
genom formellt beslut om inte prövning av jävsinvändning delegerats (se 
t.ex. JO 2001/02 s. 296).  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Vika Fiskvårdsområdesförening daterad 2013-01-10. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet och miljökontoret) brev date-
rat 2013-02-24. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg: Enligt beslutet. 

Sänds till 
Thomas Jågas 

Vika Fiskvårdsområdesförening  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-04-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 80 Fråga om befogenhet för ombud 

  

Beslut 
1. Kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens andre vice 

ordförande ges i uppdrag att efter samråd och i samsyn ge erforder-
liga instruktioner och fatta beslut om ombudets befogenheter.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav 2013-01-29, § 29, Lars Tindberg (Rambergs Advo-
katbyrå) fullmakt att företräda Falu kommun ifråga om avtal och tvist därom 
med Gävleborgs Bergsprängning AB. Inför förhandlingar har fråga upp-
kommit om dennes befogenheter i samband med eventuell överenskom-
melse. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2013-01-29, § 29. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg: Enligt beslutet. 

Sänds till 
Lars Tindberg 

Jonny Gahnshag 

Mikael Rosén 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-04-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 81 Information från Tillväxtrådet, Folhälsorådet, Miljörådet, 
Falun Borlänge regionen AB, Region Dalarna, Samver-
kansberedningen mellan Falu kommun och Landstinget 
Dalarna, Skid-VM 2015 i Falun AB och Lugnet i Falun AB 

  

Beslut 
1. 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 och 
Lugnet i Falun AB. 

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

Beslutsunderlag 
Protokoll från Folkhälsorådet 2013-02-05 och protokoll från Evenemangs-
rådet 2013-02-14. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-04-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 82 Anmälningsärenden 

  

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av anmälningsärendena. 

Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning. 

 

 



FALU KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
Anmälningsärenden till sammanträdet 2013-04-02 
 
 

Nr 
 

Ärende  Dnr 

1.  Protokoll från Räddningstjänsten Dala Mitt 2013-02-07 
 

KS0016/13 

2.  Protokoll från Kopparstaden Förvaltning AB 2012-11-09 
 

KS0018/12 

3.  Protokoll från Falu Energi & Vatten AB nr 1 2013-02-15 
 

KS0019/13 

4.  Protokoll från Falu Elnät AB nr 1 2013-02-15 
 

KS0019/13 

5.  Protokoll från Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 
2013-02-18 
 

KS0257/13 

6.  Dom från Förvaltningsrätten i Falun 2013-02-22 mål nr 1921-11 
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande tilldelning 
av 100,000 kr till evenemanget "Idol auditionfest" 
 

KS0025/13 

7.  Överenskommelse mellan Falu kommun och Polismyndigheten Dalarna 
2013 
 

KS0254/13 

8.  Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län 2013-02-27: Entledigande av 
förordnad vigselförrättare i Falu kommun 
 

KS0010/13 

9.  Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län 2013-03-11: Ansökan från 
Trumbäckens Fastighets AB om tillstånd att använda 
övervakningskamera 
 

KS0177/13 

10.  Reserapport Val di Fiemme 26 februari - 3 mars 2013 
 

ÖP 2013 

11.  Avtal angående kommundelsutvecklingsmedel mellan Bjursås 
sockenråd och Falu kommun 
 

KS0420/10 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-04-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 83 Delegationsärenden 

  

Beslut 
1. Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten. 

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

 

 
 



FALU KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
Delegationsbeslut sammanträdet 2013-04-02 

Nr 
 

Ärende  Dnr 

1.  Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2013-02-11 
och 2013-02-19 
 

 

2.  Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-02-20  

3.  Protokoll från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2013-02-21  

4.  Protokoll kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2013-03-18 
 

KS0052/13 

5.  Protokoll Evenemangsrådets möte 2013-02-14 KS0025/13 

6.  Protokoll från Folkhälsorådet möte 2013-02-05 KS0112/13 

7.  Protokoll från Landsbygdsgruppens möte 2012-12-13 NAR071/02 

8.  Delegationsbeslut AT-läkare 2013-02-07 KS0005/13 

9.  Delegationsbeslut Världsarvskansli 2013 KS0005/13 

10.  Delegationsbeslut Falu kommuns svar på fråga från Dalatrafik 
angående formulering i kollektivtrafikupphandlingen gällande 
drivmedel 
 

KS0704/11 

11.  Delegationsbeslut Attesträtter under 2013 för Beslutsorgan,  
Ej förvaltningsanknuten verksamhet, stadskansliet, 
överförmyndarverksamheten och kommundirektör 
 

KS005/13 

12.  Delegationsbeslut Finansiering för kartläggning av nya kontakter 
och etableringar i samband med utvecklingsarbetet av Sågmyra 
Outletområde 

KS005/13 

13.  Beslut om medgivande till markåtkomst för Projekt Resecentrum KS397/11 

14.  Delegationsbeslut i låneärenden 2013-03-20 KS0032/13 
 

15.  Delegationsbeslut temporärt utökad kreditgräns för Falu Stadshus 
AB 
 

KS0189/13 

16.  Från personalkontoret: 
Bemanningscenter februari 2013 
Förhandlingar - överläggningar febr- mars 2013 
Facklig tid mars 2013 
Pensioner februari 2013 

 
KS0054/13 
KS0062/13 
KS0063/13 
KS0064/13 

17.  Beslut från Socialstyrelsen angående tillsyn på Kombo 2013-02-
06, ärendet avslutas 
 

KS0262/11 

18.  Från arbetsmarknad- och integrationskontoret: 
Sammanställning – anställningsärenden 
Sammanställning – överenskommelser/avtal 

 
KS0088/13 
KS0089/13 
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