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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen    2011-09-27  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets Sessionssal, Falun, kl 13.15 –18.00  Plats och tid 

Jonny Gahnshag (S), ordf Mikael Rosén (M) Beslutande 
Susanne Norberg (S) Christina Haggren (M) 
Lena Johnsson (S), Cathrina Hjortzberg-Nordlund (M) 
Arne Mellqvist (S) Håkan Hammar (M) 
Britt Källström (S) Mats Dahlström (C) 
Erik Eriksson (MP) Sten H Larsson (FAP) 
Linnea Risinger (MP), ej §§ 171, 
182, 183, 191, 177 

Ingrid Näsman (KD) 
 

Kicki Stoor (V) 
Margareta Källgren (S), §§ 171, 182, 
183, 191 

Ragnar Kroona (S) Göran Forsén (M) Ej tjänstgörande 
ersättare Monica Jonsson (S) Maria Gehlin (FAP) 

 Agneta Ängsås (C) 
Svante Parsjö Tegnér (FP) 
 

Kommundirektör, kanslichef ej §§ 169-170, 187-190, 192, informationschef Övriga deltagare 
ekonomichef och budgetchef §§ 171, 182, 183, 191. kollektivplanerare Mats 
Olofsson och skolskjutsplanerare Harriet Sjögren  § 177, jurist Tobias 
Carlgren § 190. 
nämndadm Kerstin M Söderlund  

  
Christina Haggren Utses att justera 

Falu kommun, Rådhuset 2011-10-10 Justeringens tid och plats 

169- 192                     Exkl § 187 som justerats 2011-09-27 Justerade paragrafer 

Underskrifter  
……………………………………………………………... 
Kerstin M Söderlund 

Sekreterare 

  
………………………………………………………….….. 
Jonny Gahnshag 

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Christina Haggren 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  2011-09-27  
Datum när anslaget sätts upp 2011-10-10   
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Kerstin M Söderlund 

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen    2011-09-27  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Innehållsförteckning 

§ 169 Anmälningsärenden.......................................................................4 

§ 170 Delegationsärenden .......................................................................5 

§ 171 Delårsrapport 2011-08-31 med årsprognos för Falu 
kommun.........................................................................................6 

§ 172 Revidering av finanspolicy............................................................7 

§ 173 Svar på motion från Jonny Gahnshag (S), Roza Güclü 
Hedin (S), Yvonne Nygårds (S) och Ragnar Kroona (S): 
Lugnetanläggningen i ett framtidsperspektiv ................................8 

§ 174 Svar på motion från Åsa Nilser (FP): Hur ser det ut med 
jämställdheten i skolan i Falun ......................................................9 

§ 175 Svar på medborgarförslag; Cykelväg mellan Falun - 
Grycksbo......................................................................................10 

§ 176 Svar på medborgarförslag; Låt Lönnen och den gamla 
almen i kvarteret Västra Falun leva! ...........................................11 

§ 177 Svar på medborgarförslag om gratis busskort för 
skolungdomar ..............................................................................12 

§ 178 Redovisning av ej slutförda motioner per den 24 augusti 
2011 .............................................................................................14 

§ 179 Redovisning av ej slutförda medborgarförslag............................15 

§ 180 Förslag från Region Dalarna angående förändrad 
bolagsordning och aktieägaravtal för AB Dalatrafik...................16 

§ 181 Förslag till ny grafisk profil för Falu kommun............................17 

§ 182 Delårsrapport 2011-08-31 för de kommunala bolagen 
och Räddningstjänsten.................................................................18 

§ 183 Omdisponering av driftsramar.....................................................19 

§ 184 Uppdatering av borgensbeslut avseende kommunens 
helägda bolag...............................................................................20 

§ 185 Tomtpriser och försäljning av tomter i etapp två i 
Slättaskogen.................................................................................21 

§ 186 Detaljplaneprogram för Krondiket ..............................................22 

§ 187 Svar på remiss förstudie Bergslagsbanan, Falun-
Borlänge ......................................................................................24 

§ 188 Val av en ordinarie ledamot och en suppleant till 
styrgruppen för Dala Sports Academy ........................................25 

§ 189 Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet, Miljö-
rådet, Beredningen för Falun Borlänge regionen, Falun 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 169   2011-09-27  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Borlänge regionen AB, Region Dalarna, 
Samverkansberedningen mellan Falu kommun och 
Landstinget Dalarna, VM-bolaget och Lugnets 
Utvecklingsbolag AB ..................................................................26 

§ 190 Svar till Konkurrensverket avseende avtal med Peab 
Sverige AB ..................................................................................27 

§ 191 Information om översyn och styrning av Falu kommuns 
verksamhet...................................................................................29 

§ 192 Information - KPMG:s granskningsuppdrag av trafik- 
och fritidsnämndens verksamhet .................................................30 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 169   2011-09-27  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 169 Anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar; 

Anmälningsärendena tas till protokollet. 

 

Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning date-
rad 2011-09-19. 

 
 

 



FALU KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
Anmälningsärenden 
 

Nr
 

Ärende  Dnr

1. Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län; På förfrågan om att bilda 
vattenskoterområde på sjön Runn, Falu kommun 
 

KS 131/11 
 

2. Protokoll Kommunala Handikapprådet 2011-06-07 
Protokoll Kommunala Handikapprådets arbetsutskott 2011-06-07 och 
2011-08-18 
 

KS 106/11 
 

3. Tilldelningsbeslut avseende hantering av Falu kommuns ägda domännamn KS 477/11 
 

4. Svar från kommunstyrelsens ordförande på skrivelse om Skid-VM 2015: 
Begäran om underlag för beslutad investerings/driftsbudget inför Skid-VM 
2015 
 

KS 430/11 
 

5. Skrivelse till Domstolsverket; En fjärde migrationsdomstol bör placeras 
vid Förvaltningsrätten i Falun 
 

KS 473/11 
 

6. Beslut från Skolinspektionen 32-2011:547; Ansökan från YA Fri AB om 
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Falu 
kommun 
 

KS 211/11 
 

7. Protokoll från Falu Kraft AB styrelsesammanträde nr 4 2011-08-31 
 

KS 19/11 
 

 
 
Falun 2011-09-19 
 
 
 
Jonny Gahnshag 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 170   2011-09-27  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 170 Delegationsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar; 

Delegationsbesluten tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har överlämnats beslut i vissa fall med förteckning 
enligt delegation jämlikt 6 kap §§ 33 och 35 kommunallagen. 

Från beslutsorgan och kommundirektören, delegationsförteckning daterad 
2011-09-19. 

Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut 
avseende pensioner daterat 2011-09-13, (2 st). 

Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut 
avseende förhandlingar och överläggningar daterat 2011-09-13.  

Från kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) delegationsbeslut 
avseende förhandlingar och överläggningar inkommen post daterad  
2011-09-13. 

 



FALU KOMMUN 
BESLUTSORGAN OCH KOMMUNDIREKTÖREN 
Delegationsärenden för rubricerat 

Nr
 

Ärende  Dnr

1.  Protokoll från Landsbygdsgruppen 2011-05-19 
 

 

2.  Delegationsbeslut - revisionsuppdrag om viss granskning inom 
Trafik- och fritidsnämndens verksamhetsområde 
 

KS 5/11 
 

3.  Delegationsbeslut; Medgivande till användande av filmen 
Kopparbergets folk 
 

KS 5/11 
 

4.  Delegationsbeslut 2011-08-09 angående ansökan om medel från 
Råden för hållbar utveckling beträffande elbil hos omvårdnads-
förvaltningen 
 

KS 79/11 
 

5.  Delegationsbeslut 2011-08-11 angående ansökan om medel från 
Råden för hållbar utveckling beträffande konferensen 
"Tillgänglighet och Folkhälsa" 
 

KS 80/11 
 

6.  Delegationsbeslut: Ansökan från Dalarnas Museum om tillstånd 
att använda övervakningskamera 
 

KS 479/11 

7.  Delegationsbeslut Finansiering av Handelsseminarium 2011-08-19 KS 5/11 
 

8.  Delegationsbeslut Arvodeskostnader för revision av stiftelsen 
Dalarnas Idrottsmuseums bokslut 2010 
 

KS 5/11 
 

9.  Delegationsbeslut Avtackning av kommundirektör KS 5/11 
 

10.  Delegationsbeslut Souvenirguide Världsarvet Falun 2011 KS 5/11 
 

11.  Delegationsbeslut angående ansökan om medel från 
evenemangsrådet beträffande "Omställning Falun" – 
idéseminarium 
 

KS 25/11 
 

12.  Delegationsbeslut angående ansökan om medel från 
evenemangsrådet beträffande "Omställning Falun" – 
konstnärsseminarium 
 

KS 25/11 

13.  Delegationsbeslut angående ansökan om medel från Råden för 
hållbar utveckling beträffande projekt "The Cloud Resource" 
 

KS 112/11 
 

14.  Delegationsbeslut angående ansökan om medel från 
evenemangsrådet från Falu Tennisklubb beträffande en 
internationell tennistävling 24/9 - 1/10 2011 
 

KS 25/11 
 

15.  Delegationsbeslut Finansiering av processledning Vision Lugnet 
Falun 2011 
 

KS 5/11 
 

16.  Delegationsbeslut angående middag i samband med introduktion 
av AT-läkare i Falun 

KS 5/11 
 

 
Falun 2011-09-19 
 
Eva Dahlander 
Kanslichef 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 171   2011-09-27  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 171 Delårsrapport 2011-08-31 med årsprognos för Falu 
kommun 

Diarienummer KS 14/11 

Ärendet/ Tidigare behandling 
Allmänna utskottet informerades om processen kring delårsbokslutet den 14 
september 2011. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår att delårsrappor-
ten 2011-08-31 godkänns, att redovisning avseende prognos för 2011 tas till 
protokollet samt att uppmana de nämnder som i sin prognos för 2011 avise-
rat budgetöverskridande att vidta åtgärder för att så långt som möjligt redu-
cera överskridandena. 

Ekonomichefen föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från allmänna utskottet 2011-09-14, § 62. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-09-
22/Delårsrapport 2011-08-31. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 

Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag med justering av första sidans 
text, 3:e stycket ”Jämfört med 2010 års resultat (86 mnkr) innebär prognosen 
för 2011 (66,3 mnkr) ett resultat som är en försämring med 20 mnkr. Räknat på 
samma sätt innebär prognosen en försämring med 40 mnkr jämfört med 2010 
års utfall.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta; 

att  med erforderlig justering inför kommunfullmäktige godkänna delårs-
rapporten 2011-08-31, 

att  ta redovisning avseende prognos för 2011 till protokollet samt  

att  uppmana de nämnder som i sin prognos för 2011 aviserat budgetöver-
skridande att vidta åtgärder för att så långt som möjligt reducera över-
skridandena. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 172   2011-09-27  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 172 Revidering av finanspolicy 

Diarienummer KS    /11 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Villkoret under 4.5 Motparter, i Finanspolicyn, ”….andelen inte får 
överstiga 60% av den totala lånestocken.” utgår och ersättas med tex-
ten ” ….andelen inte får överstiga 80% av den totala lånestocken.”   

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde den 7 december 2000 en finanspolicy för 
Falu kommun, inklusive de företag inom kommunkoncernen som ska om-
fattas av denna.  

Falu kommun är delägare i Kommuninvest vars roll på senare år ytterligare 
stärkts som kreditgivare på den kommunala marknaden.  

Gällande finanspolicy anger att ”Lån hos en och samma kreditgivare bör 
inte överstiga 40 procent av den totala lånestocken. För Kommuninvest i 
Sverige AB gäller dock att andelen inte får överstiga 60 procent av den tota-
la lånestocken”. 

Kommunens lånestock är placerad hos Kommuninvest i Sverige AB till 
maximal andel, 60%, av den totala lånestocken. 

I så gott som samtliga fall där lån behöver omsättas är Kommuninvest det 
finansiellt bästa alternativet i jämförelse med andra kreditgivare, varför upp-
låningsvolymen hos Kommuninvest bör tillåtas öka till 80% av den totala 
lånestocken. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-09-
19. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 173S  2011-09-27  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 173 Svar på motion från Jonny Gahnshag (S), Roza 
Güclü Hedin (S), Yvonne Nygårds (S) och Ragnar 
Kroona (S): Lugnetanläggningen i ett framtidsper-
spektiv 

Diarienummer KS 343/10 

Ärendet/ Tidigare behandling 
Jonny Gahnshag, Roza Güclü Hedin,Yvonne Nygårds och Ragnar Kroona 
föreslår i en motion den 27 april 2010  ”att Falu kommun utreder möjlighe-
terna med ett kommunalägt drifts- och fastighetsbolag för Lugnet”. 

Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2011 att bilda Lugnets Utveck-
lings- och Förvaltnings AB med uppdrag dels att äga och förvalta fastigheter 
och anläggningar inom Lugnetområdet i Falu kommun och dels att tillsam-
mans med kommunstyrelsen vara en aktiv aktör i utvecklings- och exploate-
ringsfrågor inom Lugnetområdet i Falu kommun.    

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är enligt beslutet. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet.  

Beslutsunderlag 
Motion från Jonny Gahnshag, Roza Güclü Hedin,Yvonne Nygårds och 
Ragnar Kroona 2010-04-27. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2010-08-25, § 85/tjänsteskrivelse 
2010-07-26. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-07-12. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-09-13, § 103. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till utvecklingsutskottets  
förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige;  

  Motionen är bifallen i och med bildandet av Lugnets Utvecklings- och 
Förvaltnings AB. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 174 S  2011-09-27  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 174 Svar på motion från Åsa Nilser (FP): Hur ser det ut 
med jämställdheten i skolan i Falun 

Diarienummer KS 671/10 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Åsa Nilser föreslår i en motion att Falu 
kommun genomför en satsning på att kartlägga om eleverna i Falu kom-
muns skolor får en likvärdig utbildning, oavsett kön, genom att ta fram 
könsuppdelad statistik via enkäter till elever och medarbetare. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutet.  

Tidigare behandling 
Skolnämnden beslutade den 26 januari 2011, att föreslå kommunfullmäktige 
att motionen ska anses bifallen då skolförvaltningen kommer göra en kart-
läggning av undervisningens genomförande i Falu kommuns kommunala 
skolor. Beskrivningen ska ske utifrån ett genusperspektiv. 

Allmänna utskottets förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 

Motion från Åsa Nilser diarieförd 2010-11-16. 

Protokoll från skolnämnden 2011-01-26 § 4/ tjänsteskrivelse 2011-01-13. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-11-16. 

Protokoll från allmänna utskottet 2011-09-14, § 68. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till allmänna utskottets förslag.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige; 

      Motionen är bifallen i och med att skolförvaltningen kommer att göra en 
kartläggning av hur undervisningen genomförs i Falu kommuns kom-
munala skolor och beskrivningen sker utifrån ett genusperspektiv. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 175   2011-09-27  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 175 Svar på medborgarförslag; Cykelväg mellan Falun - 
Grycksbo 

Diarienummer KS 649/10 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige; 

Medborgarförslaget avslås eftersom tanken med en cykelväg mellan 
Falun – Grycksbo är att alla på ett enkelt och tryggt sätt ska kunna 
nyttja den. 

Sammanfattning/Tidigare behandling 
I ett medborgarförslag, rubricerat ”Cykelväg mellan Falun-Grycksbo” före-
slås att ”Gamla fruns väg” görs till åkbar väg året runt. Vägen skulle enligt 
förslagsställaren, genom upprustning och ett nytt ytskikt, bli ett billigare 
alternativ än att anlägga en ny cykelväg. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att medbor-
garförslaget avslås. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2010-11-04. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-08-26. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-09-13, § 104. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 176S  2011-09-27  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 176 Svar på medborgarförslag; Låt Lönnen och den 
gamla almen i kvarteret Västra Falun leva! 

Diarienummer KS 368/11 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige;  

Västra Falun Fastighets AB ska i den fortsatta planeringen av kvarte-
ret, så långt möjligt, försöka planera för en planlösning som bevarar 
befintliga träd. Om det inte är möjligt ska grönstrukturen förstärkas på 
andra sätt. Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Sammanfattning/ Tidigare behandling 
I ett medborgarförslag daterat 16 maj 2011, föreslås att den gamla almen 
och den stora gamla lönnen i kvarteret Västra Falun bevaras och att låta dem 
ingå i detaljplanen som en del i fickpark eller som ett vårdträd på innergård. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att medbor-
garförslaget är besvarat. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-05-16. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-08-31. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-09-13, § 105. 
 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 177   2011-09-27  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 177 Svar på medborgarförslag om gratis busskort för 
skolungdomar 

Diarienummer KS 293/11 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att alla skolungdomar i Falu kommun ska få 
ett ”upp till 20-kort”. 

Mats Olofsson, kollektivplanerare på trafik- och fritidsförvaltningen och 
Harriet Sjögren, skolskjutsplanerare på skolförvaltningen svarar på ledamö-
ternas frågor. 

Tidigare behandling 
Trafik- och fritidsnämnden beslutade den 16 juni 2011 att översända trafik- 
och fritidsförvaltningens och skolförvaltningens gemensamma förslag till 
kommunstyrelsen samt att medborgarförslaget därmed skulle anses besva-
rat. 

Skolnämnden beslutade den 22 juni 2011 att avslå medborgarförslaget och 
därmed skicka trafik- och fritidsförvaltningens och skolförvaltningens ge-
mensamma förslag till kommunstyrelsen. 

Allmänna utskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ytt-
rande men med uppdrag till kommundirektören att till kommunstyrelsens 
sammanträde komplettera underlaget. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2011-03-31. 

Trafik- och fritidsförvaltningens och skolförvaltningens gemensamma för-
slag 2011-05-23. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2011-06-16, § 49/ förvaltningens 
tjänsteskrivelse 2011-05-23. 

Protokoll från skolnämnden 2011-06-22, § 102/ förvaltningens tjänsteskri-
velse 2011-05-26. 

Protokoll från allmänna utskottet 2011-09-14, § 69. 

Underlag från Mats Olofsson och Harriet Sjögren KS 2011-09-27. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Medborgarförslaget avslås eftersom det innebär 
kraftigt ökade kostnader för Falu kommun om gratis busskort för skolungdomar 
upp till 20 år införs. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 177   2011-09-27  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige; 

      Medborgarförslaget avslås eftersom det innebär kraftigt ökade kostnader 
för Falu kommun om gratis busskort för skolungdomar upp till 20 år in-
förs. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 178   2011-09-27  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 178 Redovisning av ej slutförda motioner per den 24 
augusti 2011 

Diarienummer KS 23/11 

Ärendet 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa 
de motioner vilkas beredning då ännu inte slutförts. 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 16 mars 2000, att bifalla 
motion om förbättrad redovisning av ej besvarade motioner, har redovis-
ningen kompletterats med en kolumn där nämnder/styrelser/KS-kontor ska 
ange när berörd remissinstans avser att besvara motionen. I ärenden där den 
sista kolumnen ej ifyllts har remissinstanserna, trots påminnelse inte lämnat 
något svar. 

Tidigare behandling 
Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 
14 april 2011. 

Allmänna utskottets förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-08-29. 

Protokoll från allmänna utskottet 2011-09-14, § 70. 

Yrkanden 

Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till allmänna utskottets förslag. 

Beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

 Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av motioner 
vilkas beredning per den 24 augusti 2011 inte slutförts tas till protokol-
let. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 179   2011-09-27  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 179 Redovisning av ej slutförda medborgarförslag 

Diarienummer KS 23/11 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige; 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av med-
borgarförslag vilkas beredning per den 24 augusti 2011 inte slutförts 
tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa 
de medborgarförslag vilkas beredning då ännu inte slutförts. 

Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 
14 april 2011. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutet. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-08-29. 

Sammanställning av ej slutförda medborgarförslag per 2011-08-24. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-09-13, § 106. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 180F  2011-09-27  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 180 Förslag från Region Dalarna angående förändrad 
bolagsordning och aktieägaravtal för AB Dalatrafik 

Diarienummer KS 269/11 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige; 

1. Bolagsordningen för AB Dalatrafik antas, enligt förslag från Region 
Dalarna. 

2. Aktieägaravtal för AB Dalatrafik antas, enligt förslag från Region Da-
larna. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att särskilt bevaka att AB Dalatrafiks 
bolagsordning, vid kommande revidering, justeras i enlighet med gäl-
lande aktiebolagslagstiftning. 

Sammanfattning 
Från och med den 1 januari 2012 ska det enligt lag (2010:1065) om kollek-
tivtrafik finnas en kollektivtrafikmyndighet i varje län i Sverige. Denna kol-
lektivtrafikmyndighet ska ansvara för och överta de befogenheter som nuva-
rande trafikhuvudmän, vilken i Dalarnas län är AB Dalatrafik, har avseende 
den allmänna trafiken.  

Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2011 att Region Dalarna blir or-
ganisatorisk hemvist för länets regionala kollektivtrafikmyndighet samt att 
erforderliga förändringar ska göras i Region Dalarnas förbundsordning.  

Utifrån den nya lagstiftningen och den fördelning av ansvar och befogenhe-
ter som följer därav har Region Dalarna inkommit med förslag till förändrad 
bolagsordning och aktieägaravtal för AB Dalatrafik. Enligt förslag till bo-
lagsordning och aktieägaravtal framgår att AB Dalatrafik inte längre är tra-
fikhuvudman samt att Region Dalarna har för avsikt att överlämna vissa av 
den regionala kollektivtrafikmyndighetens befogenheter till AB Dalatrafik. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutet. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut från Region Dalarna 2011-05-12. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-09-02. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-09-13, § 107. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 181   2011-09-27  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 181 Förslag till ny grafisk profil för Falu kommun 

Diarienummer KS 501/11 

Ärendet/ Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2011, att Falu kommun ska byta 
logotyp. Kommunstyrelseförvaltningen, (stadskansliet, informationsavdel-
ningen) fick i uppdrag att ansvara för bytet av logotypen och implemente-
ringen av dito enligt bifogad tidplan samt att uppdatera befintlig grafisk pro-
fil så att den nya logotypen inarbetas i densamma. Informationsavdelningen 
återkommer nu med den uppdaterade grafiska profilen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-09-16/ 
Grafisk profil/manual. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige; 

 Förslag om uppdatering av grafisk profil med ny logotyp för Falu kom-
mun antas, i enlighet med bilagda dokument. 

Kommunstyrelsen beslutar; 

 Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet, informationsavdelningen) 
får i uppdrag att genomföra implementering av den uppdaterade grafis-
ka profilen och den nya logotypen i enligt med av kommunfullmäktige 
tidigare beslutad tidsplan. 

Expeditioner 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet, informationsavdelningen) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 182   2011-09-27  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 182 Delårsrapport 2011-08-31 för de kommunala bola-
gen och Räddningstjänsten 

Diarienummer KS 3/11 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar; 

Rapporterna tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) har upprättat Delårsrap-
port 2011-08-31 för de kommunala bolagen och Räddningstjänsten och fö-
reslår att lämnade rapporter ska tas till protokollet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) delårsrapporter från 
kommunala bolag och kommunalförbund 2011-08-31. 

Expeditioner 
Kommunala bolag 

Räddningstjänsten Dala Mitt 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 183   2011-09-27  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 183 Omdisponering av driftsramar 

Diarienummer KS 1/11 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige;  

att  omdisponera de driftsramar som är fastställda i budget 2011, KF 2010-
11-25, för att kompensera de stora nämnder som kan påvisa volymök-
ningar i prognos per 2011-08-31, 

att  genom ramväxling tillmötesgå Kommunrevisionens begäran om utök-
ning av driftsram för 2011, 

att ramväxlingen ska ske från Beslutsorgan, buffert, samt  
att följande belopp ska ramväxlas: 
 
Skolnämnden  + 3 700 000 kr 
Trafik- och fritidsnämnden + 3 100 000 kr 
Socialnämnden + 3 100 000 kr 
Kommunrevision + 150 000 kr 
Beslutsorgans buffert (tjänst 989100) - 10 050 000 kr
  

Sammanfattning 
Enligt gällande styrmodell i Falu Kommun kan ökade kostnader med anled-
ning av volymförändringar eller beslut om utvecklingsinvesteringar kom-
penseras nämnderna under löpande verksamhetsår. 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-09-
22. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 184   2011-09-27  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 184 Uppdatering av borgensbeslut avseende kommu-
nens helägda bolag   

Diarienummer KS  / 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige;   

1. Kommunstyrelsen har rätt att verkställa kommunfullmäktiges beslut,  
att såsom för egen skuld, ingå borgen för låneförpliktelser upp till ett  
för följande respektive företag totalt högsta angivet belopp enligt 
nedan, jämte därpå löpande ränta och kostnader, med avdrag för det 
lånebelopp som kommunstyrelsen vid var tillfälle genom sin intern-
bank lånat ut till respektive företag. Det totala högsta beloppet ska 
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp i lå-
nehandlingar och i borgenshandlingar: 

 
      Kopparstaden AB  1 800 000 000 kronor 
      Falu Elnät AB     210 000 000 kronor 
      Falu Kommuns Förvaltning AB       50 000 000 kronor 
      Falu Energi & Vatten AB   1 171 000 000 kronor 
      Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB      200 000 000 kronor 
      Västra Falun Fastighets AB       15 000 000 kronor  
 

2. Kommunstyrelsen har även rätt att fatta beslut om utlåning till ovan-
stående bolag. Utlåningen och verkställigheten av kommunfullmäk-
tiges beslut, att såsom för egen skuld ingå borgen, avser ett totalt 
högsta belopp för respektive företag enligt vad som ovan angivits 
och med iakttagande av däri angivna principer. 

Sammanfattning 

Falu Energi & Vatten AB arbetar med att få en samlad koncernfinansiering 
mellan bolagen så att samtliga externa lån successivt samlas i moderbolaget. 
Borgensramar mellan bolagen behöver därför successivt flyttas över till Falu 
Energi & vatten AB. 
Begäran avser beslut om att av Falu Elnät AB beslutade borgensutrymme,  
335 000 000 kr, ska 125 000 000 kr flyttas över till Falu Energi & Vatten AB. 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-09-20.     

Begäran från Falu Energi & Vatten AB om flytt av borgensutrymme 2011-09-19. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 185   2011-09-27  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 185 Tomtpriser och försäljning av tomter i etapp två i 
Slättaskogen 

Diarienummer KS 343/09 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar; 

1. Genomsnittspriset för en tomt i andra etappen i Slättaskogen ska vara 
ca 300 000 kronor. 

2. Priset inkluderar inte några anslutningsavgifter för vatten och avlopp, 
fjärrvärme m.m. 

3. Tomtförsäljningarna delegeras till markchefen på stadsbyggnadskon-
toret liksom uppdraget att slutligt fastställa priserna utifrån tomt-
storlek, topografi, läget i området, mark- och grundläggningsförhål-
landen m.m. 

Sammanfattning 
Gator m.m. är nu på väg att färdigställas i den första etappen av Slättasko-
gen och de flesta av de 33 tomterna är sålda med tillträde den 1 september 
2011. 

Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2011, att tidigarelägga in-
vesteringen för Slättaskogens etapp två till 2011. 

I oktober/november 2011 planerar kommunstyrelseförvaltningen (stads-
byggnadskontoret) att via kommunens tomtkö bjuda ut 20 nya småhustom-
ter i Slättaskogen till försäljning. Utbyggnaden av gata m.m. för den andra 
etappen har påbörjats och beräknas vara klar våren/försommaren 2012. 

Enligt kommunfullmäktigebeslut ska kommunstyrelsen fatta beslut om för-
säljningar av tomter inom nytillkommande exploateringsområden till mark-
priser som fastställs för varje område. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutet. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-08-30. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-09-13, § 108. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 186   2011-09-27  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 186 Detaljplaneprogram för Krondiket 

Diarienummer KS 413/04 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Stadsbyggnadskontorets programsamrådsredogörelse godkänns. 

2. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att genom ny detaljplan säker-
ställa tillfarten till Krondiket via Övre Krondiksvägen och i samband 
med detta samråda med trafik- och fritidsnämnden angående behov av 
trafikregleringar i området. 

3. Arbetet med att juridiskt, tekniskt och ekonomiskt säkerställa tillfarten 
till Krondiket via dammvallen sker i särskild ordning. 

Reservation 
Mikael Rosén (M), Håkan Hammar (M), Christina Haggren (M), Cathrina  
Hjortzberg-Nordlund (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP) och Ingrid  
Näsman (KD) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning 
Tillfarten/tillfarterna till stadsdelen Krondiket har diskuterats inom kommu-
nen i över tjugofem år, då det ganska snart efter att bostadsområdet byggts 
ut stod klart att den planlagda tillfarten inte skulle vara möjlig att anlägga. 
1988 antog kommunen en detaljplan, som utvisade att en helt annan tillfart 
skulle byggas, men denna plan blev överklagad och vann aldrig laga kraft. 

2006 gjorde kommunen ett grundligt omtag genom att upprätta ett förslag 
till detaljplaneprogram där olika alternativ redovisades och konsekvensbe-
skrevs. Förslaget var under augusti till oktober 2006 utsänt för samråd. Ef-
tersom länsstyrelsen under samrådet meddelade att tillstånd till ingrepp i 
fornlämningarna mellan Krondiket och Leksandsvägen ej skulle ges, blev 
ett säkerställande av de två befintliga tillfarterna den enda rimliga lösningen. 
Detta var också den lösning som de flesta boende förordade. Därefter har 
diskussioner förts inom Falu kommun och mellan Falu kommun och Stiftel-
sen Stora Kopparberget om hur vägen över dammvallen ska kunna säker-
ställas, vilket nu blivit ett eget ärende.  

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutet. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets programsamrådsredogörelse 2011-08-31. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 186   2011-09-27  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) tjänsteskrivelse 
2011-08-31. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-09-13, § 109. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Bifall till utvecklingsutskottets förslag. 

Mikael Rosén: Bifall till förvaltningens förslag enligt punkt 1 och 2. Punkt 3 
utgår och ersätts av att åter utreda möjligheten att anlägga en ny väg längs 
kraftledningen eller längs med Leksandsvägen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt eget förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 187   2011-09-27  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 187 Svar på remiss förstudie Bergslagsbanan, Falun-
Borlänge 

Diarienummer KS 458/11 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Det gemensamma yttrandet upprättat av Falun-Borlängeregionen  
överlämnas till Trafikverket som Falu kommuns eget. 

2. Denna paragraf justeras omedelbart. 

Sammanfattning  
Trafikverket genomför under samlingsnamnet BanaGods i Mitt, under åren 
2010 – 12, ett antal förstudier på Bergslagsbanan på sträckan Gävle – Lud-
vika och på Godsstråket genom Bergslagen på sträckan Storvik – Frövi.  

Förstudiernas huvudsakliga syfte är att studera möjliga åtgärder för att höja 
banornas kapacitet med hjälp av flera och effektivare mötestillfällen samt att 
ge möjligheter att köra längre tåg. Det övergripande projektmålet är att öka 
kapaciteten i järnvägssystemet för godstrafik med bibehållen kvalitet för 
persontrafiken. 

En förstudie för delen Falun – Borlänge på Bergslagsbanan har upprättats av 
Trafikverket den 27 juni 2011 och remitterats till berörda kommuner m fl. 

Ett yttrande gemensamt för Falu kommun, Borlänge Kommun, Falun – Bor-
längeregionen, Dalabanans Intressenter samt Partnerskap Bergslagsbanan 
har upprättats av Falun – Borlängeregionen. 

Förstudien i sin helhet kan läsas på Trafikverkets hemsida: 
www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Gavleborg/BanaGods-i-Mitt/Dokument/. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutet. 

Beslutsunderlag 

Remiss från Trafikverket förstudie Bergslagsbanan, Falun-Borlänge 2011-
06-30, Trafikverkets dnr: TRV 2010/28060. 

Gemensamt yttrande avseende Förstudie Bergslagsbanan, Falun – Borlänge.  

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-09-14. 

Beslutet sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) för vidareexp. 

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Gavleborg/BanaGods-i-Mitt/Dokument/
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 188V  2011-09-27  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 188 Val av en ordinarie ledamot och en suppleant till 
styrgruppen för Dala Sports Academy               

Diarienummer KS 2/11 

Beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar: 

 Jonas Lennerthson (S) utses som ordinarie ledamot och Lars Runsvik 
(M) som suppleant i Dala Sports Academys styrgrupp.   

Sammanfattning 
Dala Sports Academy har beviljats ekonomiskt stöd från både Europeiska 
regionala utvecklingsfonden och Region Dalarna för att under 3 år fortsätta 
att utveckla verksamheten. Kommunstyrelsen erbjuds att utse en ordinarie 
ledamot och en suppleant till styrgruppen för Dala Sports Academy. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Högskolan Dalarna utseende en styrgruppsledamot i Dala 
Sports Academy 2011-08-22. 

Beslutet sänds till 

Högskolan Dalarna 

Valda 

Förtroendemannaregistret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 189I   2011-09-27  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 189 Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet, Miljö-
rådet, Beredningen för Falun Borlänge regionen, Falun 
Borlänge regionen AB, Region Dalarna, Samverkansbe-
redningen mellan Falu kommun och Landstinget Dalar-
na, VM-bolaget och Lugnets Utvecklingsbolag AB 

Diarienummer KS 28/11 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar; 

Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 

Aktuell information från Tillväxtrådet, Miljörådet, Folkhälsorådet, Bered-
ningen för Falun Borlänge regionen, Falun Borlänge regionen AB, Region 
Dalarna, Samverkansberedningen mellan Falu kommun och Landstinget 
Dalarna, VM-bolaget och Lugnets Utvecklingsbolag AB. 

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

Beslutsunderlag 
Inkomna protokoll som distribuerats elektroniskt; 
Falun Borlänge regionen AB nr 5 2011-06-03. 

Samverkansberedningen mellan Falu kommun och Landstinget Dalarna 
2011-09-07. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 190   2011-09-27  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 190 Svar till Konkurrensverket avseende avtal med Peab 
Sverige AB 

Diarienummer KS 526/11 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar; 

Det är respektive nämnds ansvar enligt reglementen och praxis att 
avge olika yttranden och i detta ärende faller det ansvaret på trafik- 
och fritidsnämnden. Till följd av denna ordning väljer kommunstyrel-
sen i dagsläget att inte hantera ärendet. 

Reservation 
Mikael Rosén (M), Håkan Hammar (M), Christina Haggren (M), Cathrina  
Hjortzberg-Nordlund (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP) och Ingrid  
Näsman (KD) reserverar sig mot beslutet.  

Protokollsanteckning 
KPMG utreder för närvarande ärendet på kommunstyrelsens uppdrag. 
Kommunstyrelsen kan komma att komplettera svaret till Konkurrensverket 
efter KPMG:s rapport. 

Sammanfattning 
Konkurrensverket begär i skrivelse till Falu kommun den 16 augusti 2011 
svar på ett antal frågor avseende kommunens avtal med Peab Sverige AB. 
Kommunen, genom trafik- och fritidsnämnden, avger svar daterat den 12 
september 2011, till Konkurrensverket. 

Jurist Tobias Carlgren föredrar den juridiska hanteringen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
Svar från Falu kommun, trafik- och fritidsnämnden 2011-09-12. 

Yrkanden 
Ordförande Jonny Gahnshag: Det är respektive nämnds ansvar enligt reglemen-
ten och praxis att avge olika yttranden och i detta ärende faller det ansvaret på 
trafik- och fritidsnämnden. Till följd av denna ordning väljer kommunstyrelsen 
i dagsläget att inte hantera ärendet, (nr 1).  

Sten H Larsson: Ett nytt svar tas fram i enlighet med de korrigeringar som 
anförs i bilaga till protokollet, (nr 2). 

Mikael Rosén: Bifall till Sten H Larssons yrkande och om det yrkandet inte 
bifalls yrkas i stället: Ett officiellt svar från Falu kommun kommer att läm-
nas när pågående utredning av KPMG slutförts, (nr 3).  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 190   2011-09-27  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Delbeslut 
Mötet ajourneras för kort överläggning. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkande nr. 1 och nr. 2 och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt eget förslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: 

Ja-röst för bifall till ordförandens förslag. 

Nej-röst för bifall till Sten H Larssons förslag. 

Omröstningsresultat: 8 ja-röster, 7 nej-röster. 

Ja: Jonny Gahnshag (S), Susanne Norberg (S), Lena Johnsson (S), Arne 
Mellqvist (S), Britt Källström (S), Erik Eriksson (MP), Linnea Risinger 
(MP) och Kicki Stoor (V). 

Nej: Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Cathrina Hjortzberg-Nordlund (M), 
Håkan Hammar (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP) och Ingrid Näsman (KD). 
 
Därefter ställer ordförande proposition på yrkande nr.1 och nr. 3 och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt eget förslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till Mikael Roséns förslag. 

Omröstningsresultat: 8 ja-röster, 7 nej-röster. 

Ja: Jonny Gahnshag (S), Susanne Norberg (S), Lena Johnsson (S), Arne 
Mellqvist (S), Britt Källström (S), Erik Eriksson (MP), Linnea Risinger 
(MP) och Kicki Stoor (V). 

Nej: Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Cathrina Hjortzberg-Nordlund (M), 
Håkan Hammar (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP) och Ingrid Näsman (KD). 

Expeditioner 

KPMG 

Trafik- och fritidsnämnden 

Konkurrensverket 

 



(Avskrift av handskrivet dokument inlämnat på sammanträdet 2011-09-27) 
 
 
Protokollsanteckning 
 

1. Falupartiet säger nej till förslaget att acceptera skrivelsen till Konkurrensverket. 
 
2. Vi tillbakavisar hänvisningarna och alla syftningar till att det funnits 

överenskommelse/beslut eller liknande om nyss genomförda avtal med PEAB. Inga 
liknande instruktioner eller beslut är kända av nuvarande eller tidigare nämnd.1 

 
3. Nuvarande nämnd har dessutom aldrig/ännu inte sett frågorna från Konkurrensverket, 

ej heller deltagit i svaret. 
 

4. Svaret är sålunda inte nämndens utan helt nämndordförande och förvaltningschefens 
och bör också framhävas så. Sättet, svaret, hanteringen och agerandet står i strid med 
kommunens regelverk. 

 
5. Förvaltningen: 

 
• Anför förutsättningarna som ej angår/berör de frågor som ställts utan haft har 

politisk bakgrund. 
• Anför bl.a. ökad konkurrens och öppenhet som skäl för sitt agerande-svar. 

(Lagens anda och krav är upphandling för att just åstadkomma detta vilket nu 
åsidosätts) (se svaret till KK verket sid 2) 

• På flera ställens angavs ”nämnden” som beteckning på det som i själva verket 
avser förvaltningen. (nämnden har inte deltagit eller varit delaktig) (se sid 3 
nedre halva sidan av svaret till KK verket) 

 
Sålunda: 
 
- nämnden har inte tagit del eller deltagit i tecknandet av nytt avtal med Peab, 
- nämnden har ej sett frågorna, 
- nämnden har ej varit delaktig i svaret. 
 
 
Hela ärendet är ett stort avsteg/regelbrott mot såväl demokrati som lagen om offentlig 
upphandling. 
 
Vi yrkar att ett nytt svar tas fram i enlighet med de korrigeringar som anförs ovan. 
 
För Falupartiet 
Sten H. Larsson 

                                                 
1 Uppgift har funnits att undersöka/ta fram underlag för ett (1) års förlängning. Aldrig 2 år och varken beslut 
eller utan info. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 191   2011-09-27  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 191 Information om översyn och styrning av Falu kom-
muns verksamhet 

Diarienummer KS 28/11 

Beslut 
Kommunstyrelsen uttrycker sitt stöd till kommundirektören och det fortsatta 
arbetet med denna process och beslutar; 

Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Kommundirektören informerar om uppdraget han fått och det pågående ar-
betet med översyn och styrning av Falu kommuns verksamhet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunstyrelsen T§ 192   2011-09-27  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 192 Information - KPMG:s granskningsuppdrag av tra-
fik- och fritidsnämndens verksamhet  

Diarienummer KS 28/11 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar; 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning 
Ordförande Jonny Gahnshag och kommundirektören informerar om, att med 
anledning av trafik- och fritidsnämndens avtalsförlängning med Peab Sveri-
ge AB, har KPMG fått i uppdrag att granska nämndens verksamhet. 

 


	 

