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§ 209 Svar på medborgarförslag: Ett levande centrum i Falun 

KS0681/12 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Avslå förslaget om att slopa parkeringsavgiften i centrala Falun. 

2. I övrigt är medborgarförslaget besvarat. 

Reservation 
Kicki Stoor (V) (bilaga § 209), Sten H Larsson (-) och Svante Parsjö Tegnér 
(FP) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Medborgarförslagsställaren föreslår att parkeringsavgifterna i centrala  
Falun tas bort, att beslutet om klädaffärer på Dalregementet ändras och att 
kommunen ska gynna företag som vill etablera sig i centrum med 
etableringsbidrag eller lägre hyror. 

Beslutet är enligt det förvaltningsgemensamma förslaget och 
utvecklingsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-11-10. 

Förvaltningsgemensam tjänsteskrivelse (stadsbyggnads- och 
näringslivskontoret, trafik- och fritidsförvaltningen) 2013-08-06. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2013-08-22, § 122/tjänsteskrivelse 
2013-08-06. 

Svar från Falu P 2013-11-10. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-10-15, § 116. 

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

Kicki Stoor (V) med instämmande av Sten H Larsson (-) och Svante Parsjö 
Tegnér (FP): Bifall till medborgarförslaget men med begränsning av 
parkeringstiden genom införande av P-skiva. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 210 Svar på medborgarförslag: Fria bussar i Falu kommun 

KS0325/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås eftersom det inte är ekonomiskt genomförbart  
att tillhandahålla fria bussresor. Kommunen har däremot exempelvis sett  
över zongränser och genomfört insatser för att stimulera resandet med 
kollektivtrafiken, bl. a med avgiftsfria busskort under kortare tid till s.k. 
testresenärer. Enhetstaxa över ett större geografiskt område kan också  
vara ett alternativ att pröva. Falu kommun kommer uppmärksamt följa  
försöket med nolltaxa i Avesta. 

Reservation 
Kicki Stoor (V) reserverar sig mot beslutet (bilaga § 210). 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås gratis kollektivtrafik i Falu kommun. 
Förslagsställaren menar att förslagets fördelar bl.a. är att miljön värnas, alla 
behandlas lika oavsett betalningsförmåga och ökad framkomlighet.  

Kostnaden idag för utbudet av kollektivtrafik i Falun är ca 42 miljoner 
kronor/år vilket ger en täckningsgrad på ca 48 %.  

Antalet resor är ca 4 000 000. 

Intäkterna i verksamheten är totalt 39 miljoner kronor/år varav skolkorten är 
ca 10 miljoner kronor. Merkostnaden för kommunen att införa förslaget 
uppgår lågt räknat till 29 miljoner kronor. 

I undersökningar om resenärers prioriteringar kommer priset en bit ner på 
det resenären rangordnar som viktigt för att uppfatta kollektivtrafiken som 
ett attraktivt alternativ. Utbud, restid och linjesträckning rankas högre. 

Ekonomikontoret och trafik- och fritidsnämnden föreslår att 
medborgarförslaget avslås eftersom det inte är genomförbart av ekonomiska 
skäl. 

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-04-07. 

Förvaltningsgemensam tjänsteskrivelse (ekonomikontoret och trafik- och 
fritidsförvaltningen) 2013-05-23. 
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Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2013-10-09, § 146/tjänsteskrivelse 
2013-05-23. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-10-15, § 117. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) och Krister Johansson (S): Enligt 
utvecklingsutskottets förslag, förslaget avslås.  

Kicki Stoor (V): Återremiss för bättre ekonomisk utredning. Bifall till 
förslaget om återremiss inte beslutas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först förslaget om återremiss mot att ärendet ska 
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet 
idag. 

Därefter ställs utvecklingsutskottets förslag mot Kicki Stoors förslag att 
bifalla förslaget och kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets 
förslag. 
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§ 211 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Erbjud 
de äldre med etnisk bakgrund mat från andra kulturer 

KS0732/12 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Motionen är besvarad med hänvisning till att de äldre inom särskilt 
boende idag erbjuds fyra rätter att välja mellan varje dag. Flera av 
dessa rätter har sitt ursprung från andra länder. 
Stöd till anhörig utformas individuellt och anpassas till enskilda 
situationer. 
Vid anställning arbetar kommunen aktivt med att de anställda ska 
spegla kommunens befolkningssammansättning. 

 
 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att kommunstyrelsen får i uppdrag 
att arbeta för att det ska finnas flera alternativa erbjudande inom äldre-
omsorgen av mat från andra kulturer för dem som önskar det, vidare att 
anhörigstöd ska erbjudas på annat språk än svenska samt att omvårdnads-
förvaltningen bör uppmuntra anställningar med flerspråkighet. 

Omvårdnadsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse från den 1 
mars 2013 som svar på motionen. 

Kostenheten ställer sig bakom omvårdnadsnämndens svar. 

Beslutet är enligt allmänna utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-12-11. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2013-03-20, § 27/tjänsteskrivelse 2013-
03-01. 

Kostenhetens tjänsteskrivelse 2013-09-03. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-10-16, § 82. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt allmänna utskottets förslag. 
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§ 212 Antagande av detaljplan för bostadshus vid 
Kopparvägen 

KS0343/12 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Detaljplan för bostadshus vid Kopparvägen antas. 

Sammanfattning 
Förslag till detaljplan för bostadshus vid Kopparvägen har upprättats på 
stadsbyggnads- och näringslivskontoret. Syftet med detaljplanen är att ändra 
markanvändningen från allmänt ändamål till bostäder, så att det bland annat 
blir möjligt att uppföra ett gruppbostadshus.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 12 juni 2012, stadsbyggnads-
kontoret i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan.   
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott lämnade den 13 november 2012  
planförslaget utan erinran.  

Efter att förslaget varit utställt för granskning godkände byggnadsnämnden 
den 5 september 2013 detaljplanen för antagande. 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontoret och 
utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-19. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-10-15, § 118. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 213 Godkännande av arrende- och genomförandeavtal 
mellan Falu kommun och Samuelsdals golfklubb 

  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Undertecknade arrende- och genomförandeavtal med Samuelsdals 
Golf AB godkänns.  

Sammanfattning 
Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för Samuelsdals golfbana. Syftet med 
planen är att möjliggöra en utvidgning av golfbanan. Antagande av detaljplan för  
Samuelsdals golfbana behandlas på dagens sammanträde efter att detta ärende  
behandlats. 
Av framtagen granskningshandling framgår att marken för den befintliga golfbanan 
är upplåten med arrende och att även det tillkommande området för golfbanan ska 
upplåtas med arrende. Avtalsförslag har upprättats.  
Vidare föreslås att ett genomförandeavtal mellan kommunen och Samuelsdals  
Golf AB ska träffas angående utbyggnaden av golfbanan. 
Avtalet ska reglera till exempel allmänhetens tillgänglighet till elljusspår, 
andra gångvägar och parkering, anläggande av fotbollsplan, flytt av gångvägar  
och säkerhetsfrågor. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2013-05-16, § 89/tjänsteskrivelse 
2013-05-03. 

Förslag avtal om lägenhetsarrende 2013-10-08. 

Förslag genomförandeavtal 2013-10-08. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-10-15, § 119. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt beslutet.  
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§ 214 Antagande av detaljplan för Samuelsdals golfbana 

KS0457/12 

Beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige 

Detaljplan för Samuelsdals golfbana antas. 

Sammanfattning 
Förslag till detaljplan för Samuelsdals golfbana har upprättats på 
stadsbyggnads- och näringslivskontoret. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra en utbyggnad av golfbanan.  

Kommunstyrelsen gav den 29 maj 2012 planuppdrag.   

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig den 19 mars 2013 efter 
genomfört samråd och lämnade då samrådsversionen av planförslaget utan 
erinran.  
Byggnadsnämnden uppdrog den 16 maj 2013 till byggnadsnämndens 
ordförande att, efter genomförd underrättelse, godkänna detaljplanen för 
antagande.  

I delegationsbeslut godkände byggnadsnämndens ordförande den 3 juni 
2013, detaljplanen för antagande, efter genomfört underrättelseskede.  

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och 
utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-30. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-10-15, § 120. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 215 Antagande av Integrationspolitiska programmet 

KS0568/13 

Beslut 
Kommunstyreslen föreslår kommunfullmäktige 

Det reviderade Integrationspolitiska programmet daterat den 16 
september 2013 antas. 

 
 

Sammanfattning 
Arbetsmarknads- och integrationskontoret redovisar den uppföljning av det 
Integrationspolitiska programmet som genomförts i år och lämnar förslag 
till revidering av programmet. 

Beslutet är enligt arbetsmarknads- och integrationskontorets och allmänna 
utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-17. 

Förslag till Integrationspolitiskt program 2013-09-16. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-10-16, § 83. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt allmänna utskottets förslag. 
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§ 216 Beslut om Samverkansorganisation för vissa 
hjälpmedelsfrågor med gemensam Hjälpmedelsnämnd 
i Dalarna 

KS0565/13 

Beslut                                                             
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Falu kommun godkänner förslaget att inrätta en gemensam 
Hjälpmedelsnämnd i Dalarna med beaktande av de synpunkter som 
framgår av omvårdnadsnämndens tjänsteskrivelse den 15 oktober 
2013.  

2. Avtals- och reglementsförslag godkänns med förbehåll för de 
synpunkter som framgår av omvårdnadsnämndens tjänsteskrivelse 
den 15 oktober 2013. 

3. Falu kommun utser xxx som ledamot och xxx som ersättare i 
Hjälpmedelsnämnden. 

 

Sammanfattning 
Region Dalarnas har beslutat att rekommendera alla länets kommuner och 
landstinget att godkänna förslaget om att inrätta en gemensam 
Hjälpmedelsnämnd i Dalarna och remitterar avtals- och reglementsförslag 
för besvarande. 

När hemsjukvården kommunaliserades kom också ansvaret för en stor del 
av hjälpmedlen i ordinärt boende över till kommunerna. För att inte tappa 
kompetens och den rationalitet som finns i att ha en, så långt möjligt, ge-
mensam hantering av resursen hjälpmedel så behöver länets 15 kommuner 
och landstinget samverka kring hjälpmedelshanteringen. Syftet är tillgång 
till funktionella och säkra hjälpmedel, god service oavsett bostadsort och 
huvudman dessutom en rationell och kostnadseffektiv verksamhet. Detta 
gäller inte minst i upphandlingssammanhang. För att detta ska vara möjligt 
så föreslås nu att en gemensam nämnd inrättas; Hjälpmedelsnämnden i 
Dalarna.  

Omvårdnadsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget men med tillägget 
att även upphandling av förbrukningsmaterial för den hälso - och sjukvård 
som bedrivs i hemsjukvård ska ingå i uppdraget. Det, samt några övriga 
justeringar, framgår i de tillägg, förtydliganden och justeringar i förslag till 
reglemente och avtal som anges i omvårdnadsnämndens svar till 
kommunstyrelsen. 
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Helena Sandberg medicinskt ansvarig för rehabilitering på omvårdnads-
förvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutet är enligt omvårdnadsnämndens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förslag från Region Dalarna 2013-09-11, inkl bilagor samt avtals- och 
reglementsförslag. 

Omvårdnadsnämndens beslut 2013-10-15/tjänsteskrivelse 2013-10-
15/bilaga 1 Synpunkter på remiss om Hjälpmedelsnämnd. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt beslutet. 
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§ 217 Boendeplan 2013-2030 för omvårdnadsförvaltningen 

KS0414/13 

Beslut                                                                                                        
Ärendet återremitteras eftersom föreslagna kompletteringar inte 
behandlats av omvårdnadsnämnden i sin helhet. 

Sammanfattning 
Omvårdnadsförvaltningen har tagit fram en reviderad ”Boendeplan för äldre 
2013 – 2030”.  
Fastighetsutskottet beslutade enligt kommunfastigheters förslag att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande men med 
beaktande av att byggnation av 32 lägenheter i Hälsinggårdsområdet ska 
påbörjas innan byggnationen av 48 lägenheter i Britsarvsområdet. 
Föreslagna investeringar kompletteras med preliminära driftkostnader.  
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för komplettering av 
ekonomiskt underlag samt för att ge omvårdnadsnämnden möjlighet att yttra 
sig till den 29 oktober då ärendet behandlas på kommunstyrelsens 
sammanträde. 

Ekonomikontoret och kommunfastigheter föreslår därefter att boendeplanen 
ska justeras enligt förslag i tjänsteskrivelse den 15 oktober 2013 som 
innebär att två boenden byggs med 32 lägenheter i varje. 

Omvårdnadsnämndens ordförande svarar på delegation att ”Kompletteringar 
och kommentarer till boendeplanen för äldre 2013-2013” antas under 
förutsättning att omvårdnadsförvaltningen kan gå ur Smedjan successivt. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2013-05-22/tjänsteskrivelse 2013-05-
15. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2013-09-17, § 52/ tjänsteskrivelse 2013-
09-10. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-10-01, § 196. 

Ekonomikontorets och kommunfastigheters tjänsteskrivelse 2013-10-15. 

Delegationsbeslut från omvårdnadsnämndens ordförande 2013-10-16. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) och Krister Johansson (S): Boendeplan för 
äldre 2013 – 2030 antas med de kompletteringar och kommentarer som 
framgår av ekonomikontorets och kommunfastigheters tjänsteskrivelse den 
15 oktober 2013. 



 14 (28) 

 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-10-29 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kicki Stoor (V) med instämmande av Mikael Rosén (M): Återremiss  
eftersom föreslagna kompletteringar inte behandlats av omvårdnads-
nämnden i sin helhet. 

Mats Dahlström (C): Möjligheten till parboende ska tillämpas på samma sätt 
som tidigare.    

Beslutsgång 
Förslaget om återremiss ställs mot att ärendet ska avgöras idag och 
ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 

Omröstning begärs. 
Ja-röst för Jonny Gahnshags m.fl. förslag. 
Nej-röst för Kicki Stoors m.fl. förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för Jonny Gahnshags förslag och 8 nej-röster för Kicki 
Stoors förslag beslutar kommunstyrelsen enligt Kicki Stoors förslag: 

Ja: Jonny Gahnshag (S), Margareta Källgren (S), Krister Johansson (S), 
Lena Johnsson (S), Britt Källström (S), Richard Holmqvist (MP) och Erik 
Eriksson (MP). 

Nej: Kicki Stoor (V) Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian 
Eriksson (M), Håkan Hammar (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (-) 
och Svante Parsjö Tegnér (FP). 

Sänds till 
Omvårdnadsnämnden 
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§ 218 Överklagande av Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål 
nr 672-13 

  

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att överklaga Kammarättens dom i mål nr 

672-13 i enlighet med förslag till överklagande daterat 2013-10-27. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Plats för reservation/protokollsanteckning.  Om ej, Delete 

Sammanfattning 
Kammarätten i Sundsvall beslutade i dom i mål nr 672-13 att Falu kommun 
ska åläggas att betala 8 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Nu är 
fråga om domen ska överklagas. 
Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Kammarrättens i Sundsvalls dom i mål nr. 672-13. 

Förslag till överklagande 2013-10-27. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

      

Beslutsgång 

      

Sänds till 
Kammarrätten i Sundsvall 
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§ 219 Information om Översiktsplan FalunBorlänge 

KS0654/11 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelserna i Falun och Borlänge har beslutat att ta fram en  
gemensam översiktplan som ska omfatta båda kommunernas hela yta.  
Översiktsplan FalunBorlänge behandlar strategiskt viktiga frågor för att 
FalunBorlänge ska bli en motor för länets utveckling.  
Genom ett utvecklat samarbete och en gemensam syn på viktiga frågor pekar 
Översiktsplan FalunBorlänge ut riktningen för en långsiktigt hållbar utveckling. 
  
Vid dagens sammanträde informeras om genomfört samråd, inkomna yttranden 
under samrådet och de viktigaste förändringar som görs i översiktsplanen  
inför utställningen. 
Beslut om tillstyrkan ska behandlas i utvecklingsutskottet den 12 november och 
kommunstyrelsen kommer därefter att besluta om utställning den 26 november. 
 
Föredragande vid dagens sammanträde är planchef Anna Perols Falun 
kommun, planarkitekt Beate Löfvenberg och plan- och markchef Steve 
Johnson Borlänge kommun. 

  

Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-10-29 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 220 Inventering av Naturskolans verksamhet på Harmsarvet 

KS0191/09 

Beslut 
1. Ansvaret för Harmsarvsprojektet överförs till kultur- och  

ungdomsnämnden som en permanent verksamhet för att 
säkerställa fortlevnaden av det pedagogiska jordbruket.  

2. Hänsyn tas till ramväxling från barn- och utbildningsutskottet    
med 2 640 tkr till kultur- och ungdomsnämnden och vid 
revidering av 2014 år budget vid kommunfullmäktige i 
november 2013.  

                 3. Kultur- och ungdomsnämnden föreslås utreda en etablering av 
                     det pedagogiska jordbruket vid Dikarbacken.   

                 4. Skolförvaltningen får i uppdrag att redovisa hur det pedagog-  
iska jordbruket kommer att ingå som en del av skolans under-
visning.  

Sammanfattning 
I samband med att kultur- och ungdomsnämnden tar över ansvaret för Falu 
Naturskola som en del i skapandet av den nya kulturskoleverksamheten 
behövs ett ställningstagande när det gäller Harmsarvsprojektet. 

Falu Naturskola startades 1989 och flyttade till Lilltorpet/Harmsarvet 2003. 
På Harmsarvet har Falu Naturskola utvecklat ett småskaligt museijordbruk, 
vilket har blivit ett bra verktyg för pedagogisk verksamhet kring Världsarvet 
och hållbar utveckling. Samarbetet med den ideella Harmsarvsföreningen 
har stärkt Falu Naturskolas fortbildningsverksamhet. 

Kultur- och ungdomsförvaltningen konstaterar att i och med att arrendet är 
uppsagt lämnar Naturskolan Harmsarvet. Länsstyrelsen aviserar att man är 
villig att gå vidare med kulturreservatsbildningen på Harmsarvet oavsett om 
det finns ett museijordbruk eller ej. Detta är en fråga mellan ägaren till 
Harmsarvet och Länsstyrelsen.  

Kultur- och ungdomsnämnden beslutade den 16 maj 2013, att be 
kommunstyrelsen besluta att överföra medel och ansvar för Harmsarvs-
projektet till kultur- och ungdomsförvaltningen som en permanent 
verksamhet för att säkerställa fortlevnaden av det pedagogiska jordbruket. 
Vidare beslutade de att utreda en etablering av det pedagogiska jordbruket 
vid Dikarbacken. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets och utvecklingsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-10-29 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-09-27. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-10-15, § 121. 

Sänds till 
Kultur- och ungdomsnämnden 

Skolförvaltningen 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-10-29 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 221 Antagande av reviderade riktlinjer för bedömning av 
bisyssla i Falu kommun 

KS0697/12 

Beslut 
Reviderade riktlinjer för bedömning av bisyssla enligt personal-
kontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2013 antas. 

 
 

Sammanfattning 
I samband med genomförd granskning av oegentligheter hösten 2012 
framkom brister i registreringen av bisysslor för medarbetare i Falu 
kommun. Personalkontoret fick i uppdrag att revidera riktlinjer för 
bedömning av bisysslor i Falu kommun så att godkända och avslutade 
bisysslor i framtiden diarieförs inom respektive förvaltning. 

Beslutet är enligt personalkontorets och allmänna utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2013-10-02/Riktlinjer för bisyssla 2013-
09-24. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-10-16, § 85. 

Sänds till 
Samtliga förvaltningar/kontor inkl Riktlinjer för bisyssla 2013-09-24. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-10-29 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 222 Begäran om igångsättningstillstånd för Geislerska 
parken 

KS0569/13 

Beslut 
Ärendet hänskjuts till utvecklingsutskottets sammanträde den 12 
november 2013. 

Reservation 
Kicki Stoor (V) reserverar sig mot beslutet (bilaga § 222). 

Sammanfattning 
Geislerska parken – en central park med lek som utgångspunkt. Arbetet med 
att gestalta parken som pågått sedan 2009 är nu färdigt. Det har bedrivits i 
samarbete med centrala stadsrum, berörda fastighetsägare, stadsbyggnads-
kontoret och länsstyrelsen.  
Trafik- och fritidsnämnden begär igångsättningstillstånd och avser att starta 
upphandling 2013 och byggnation under våren 2014. 

Ekonomikontorets föreslår att trafik- och fritidsnämnden beviljas 
igångsättningstillstånd för projektet Geislerska parken för maximalt belopp 
på 7,0 mnkr och att investeringen finansieras genom avsatta medel i trafik- 
och fritidsnämndens investeringsbudget för 2013. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2013-09-26, § 134/tjänsteskrivelse 
2013-09-16. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-10-16. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Rosén (M): Återremiss för att pröva om projektet är genomförbart. 

Kicki Stoor (V): Avslag till igångsättningstillstånd för projektet. 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Ärendet hänskjuts till utvecklings-
utskottets sammanträde den 12 november. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot att ärendet hänskjuts och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta ärendet till utvecklings-
utskottets sammanträde den 12 november. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-10-29 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden 

Ekonomikontoret 

 





 22 (28) 

 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-10-29 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 223 Begäran om tilläggsanslag för 2013 för rivning av 
hoppbackar på Kvarnberget 

KS0571/13 

Beslut 
1. Trafik- och fritidsnämnden beviljas 500 000 kr för 2013 för 

rivning av hoppbackar Kvarnberget. 

2. Finansiering med 500 000 kr ska ske genom ramväxling från 
Beslutsorgan, central buffert 2013. 

3. Övrig finansiering av rivningen ska ske genom omprioritering 
inom trafik- och fritidsnämndens driftbudget 2013. 

Sammanfattning 
Trafik- och fritidsförvaltningen gjorde en besiktning av backarna 
2006/2007. Resultatet av besiktningen var att den största backen på 
Kvarnberget, K 47 blev utdömd som träningsbacke för Holmens IF. 

Efter upphandling av entreprenaden att riva hoppbacken beslutade trafik- 
och fritidsnämnden att avbryta rivningen av ekonomiska skäl. Tornet har 
efter detta fortsatt att förfalla och idag är skicket mycket dåligt, med 
bristfälliga avspärrningar och säkerhetsdetaljer och utgör i dagsläget en stor 
fara för de människor som vistas i dess närhet. 
Trafik- och fritidsförvaltningen bedömer kostnaden för att riva tornet och 
säkra området till 500 - 1 000 tkr. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.  

Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2013-09-26, § 137/tjänsteskrivelse 
2013-09-18. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-10-16. 

Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden 

Ekonomikontoret 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-10-29 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 224 Begäran om igångsättningstillstånd - gångstråk 
Svärdsjögatan - Lugnet 

KS0219/12 

Beslut 
1. Trafik- och fritidsnämnden beviljas igångsättningstillstånd för projektet 

gångstråk Svärdsjögatan-Lugnet med maximalt belopp på 3,5 mnkr. 
 

2. Investeringsbeloppet ingår i avsatta medel för besöksmålsinvesteringar 
på Lugnets nationalarena enligt kommunfullmäktiges beslut den 
13 december 2012. 
 

Reservation 
Kicki Stoor (V) reserverar sig mot beslutet (bilaga § 224). 

Sammanfattning 
Skid-VM 2015 kommer att kräva en välordnad och funktionell länk mellan 
Svärdsjögatan/Högskolan och Visitorcenter på Lugnet. Trafik- och 
fritidsnämnden ansöker därför hos kommunstyrelsen om 
igångsättningstillstånd för gångstråk Svärdsjögatan-Lugnet. 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2012 att avsätta medel för 
besöksmålsinvesteringar på Lugnets nationalarena. I kommunstyrelsens 
beslutsunderlag för ärendet framgår att storleken på de medel som avsätts 
för gångstråk är 3,5 mnkr med en årlig kapitalkostnad på 0,2 mnkr. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2013-09-26, § 133/tjänsteskrivelse 
2013-09-16. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-10-22. 

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

Kicki Stoor (V): Avslag på igångsättningstillståndet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt ekonomikontorets förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-10-29 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden 

Ekonomikontoret 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-10-29 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 225 Beslut om remiss av Miljöprogrammet 2020 

KS0635/10 

Beslut 
Förslag till Miljöprogram 2020 skickas på remiss. 

 

Sammanfattning 
Förslag till Miljöprogram 2020 skickas på remiss såväl internt inom 
kommunkoncernen som externt till viktiga aktörer.  

Miljöprogrammet 2020 är tänkt av vara Falu kommuns övergripande 
styrdokument för att ange färdriktningen för uppfyllandet av Riksdagens 
generationsmål: 
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att 
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” 
Beslutet är enligt miljöförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-10-16/Miljöprogram 

Sänds till 
Miljöförvaltningen 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-10-29 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 226 Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet, 
Miljörådet, 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 

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 Skid-VM 2013-08-21. 

Protokoll från Upphandlingsnämnden 2013-09-23. 

Protokoll från Tillväxtrådet 2013-09-06. 

Protokoll från Miljörådet 2013-09-03. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-10-29 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 227 Anmälningsärenden 

KS0079/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av anmälda ärenden. 

Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagda förteckningar. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-10-29 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 228 Delegationsärenden 

KS0080/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten. 

 

Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit delegationsbeslut enligt bilagda 
förteckningar. 
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