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Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  2014-04-29  
Datum när anslaget sätts upp 2014-05-06  Exkl.§117 justerad 2014-04-29   
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
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………………………………………………………………….. 
Kerstin Bryskhe Persson 

Plats och tid Rådhusets sessionssal, kl. 13:15–16:30  

Beslutande S 
S 
MP 
S 
S 
S 
MP 
V 
S         

Jonny Gahnshag, ordförande 
Susanne Norberg, 1:e vice ordf. 
Erik Eriksson 
Krister Johansson, § 110 -126,130 
Britt Källström 
Margareta Källgren 
Linnea Risinger 
Patrik Andersson 
Lena Johnsson, § 127-129, 131 

M 
C 
M 
M 
M 
-- 
FP 
 
KD 
 

Mikael Rosén, 2:e vice ordf. 
Mats Dahlström 
Catharina Hjortzberg-Nordlund 
Christina Haggren 
Håkan Hammar 
Sten H Larsson 
Svante Parsjö Tegnér, § 110-125, 
130 
Katarina Gustavsson, § 126-129, 
131  
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 
Forts s.2 

S    Lena Johnsson, § 110 -126,130 
KD Katarina Gustavsson, § 110-125, 130 
                 

 

Övriga deltagare Kommundirektören, ekonomichefen, stadsbyggnadschefen § 117, 
exploateringsingenjör Lars Gustafsson, stadsarkitekt Per Grundström och 
jurist Tobias Carlgren § 117, jurist Leif Nilsson § 126, kommundirektörens 
sekreterare § 110-117,130, kanslichefen § 126-129, 131 
Kerstin Bryskhe Persson, sekreterare 

  
Utses att justera Susanne Norberg 
Justeringsdag  2014-05-06        exkl § 117 som justerats 2014-04-29 
Justerade paragrafer  110-131 
Underskrifter 

Sekreterare 
 
……………………………………………………………... 
Kerstin Bryskhe Persson 

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
 Susanne Norberg 
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§ 110 Svar på medborgarförslag: Genomför en omfördelning 
av resurser 

KS0543/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

        Medborgarförslaget avslås. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att rivningen av den fyrfiliga Korsnäsvägen  
och byggandet av en park stoppas så att dessa resurser kan omfördelas till 
förvaltningar och nämnder som har slut på pengar, t.ex. trafik- och fritids-
nämnden och socialnämnden. 

Ekonomisk resursfördelning mellan olika kommunala verksamheter och 
uppdrag är en politisk fråga. Därför överlämnar ekonomikontoret ärendet 
utan förslag till beslut. 

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-09-13. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-03-28. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-04-15, § 51. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 111 Svar på motion från Sten H Larsson (-) och Anders 
Pettersson (-): Centrumhandel ..... 

KS0530/13 

Beslut 
Kommunsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 

Reservation 
Sten H Larsson (-) reserverar sig mot beslutet i dess helhet.  

Mikael Rosén (M) och Håkan Hammar (M) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för motionens två första punkter. 

Sammanfattning 
Sten H Larsson och Anders Pettersson föreslår i en motion att Faluns 
”handelsstrategi” ska stödjas genom att aktivt arbeta för att fatta beslut som 
värnar om handeln och stadens centrumhandel. Motionärerna lämnar fem 
konkreta förslag på åtgärder. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret och trafik- och fritidsnämnden 
föreslår att motionen är besvarad. 

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-09-01. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-04-03, § 49/ tjänsteskrivelse 
2014-03-17. 

Förvaltningsgemensam (stadsbyggnads- och näringslivskontoret och trafik- 
och fritidsförvaltningen) tjänsteskrivelse 2014-03-18. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-04-15, § 52. 

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

Sten H Larsson (-): Motionen bifalls. 

Mikael Rosén (M) och Håkan Hammar (M): Bifall till motionens två första 
punkter. 
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Beslutsgång 
Ordföranden prövar de tre förslagen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt sitt eget förslag, motionen avslås.  
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§ 112 Svar på motion från Knut C.A. Scherman (SD): 
Stoppa utbyggnaden av vindkraftverken i Falun  

KS0515/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 

Sammanfattning 
Knut C.A. Scherman föreslår i en motion att Falu kommun inte beviljar 
byggande av fler vindkraftverk i kommunen än vad som redan är beviljat 
samt att Falu kommun ser över möjligheterna att återkalla så många 
beviljanden som möjligt för att i möjligaste mån bevara en levande 
landsbygd där man kan satsa på andra näringar.  

Det är inte möjligt för Falu kommun att återkalla de tillstånd att etablera 
större vindbruksanläggningar som länstyrelen gett. Kommunen kommer i 
framtida ärenden att ta ställning till de etableringar som blir aktuella inom 
kommunen.  

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret föreslår att motionen är besvarad. 

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-08-19. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-27. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-04-15, § 53. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 113 Svar på motion från Carin Gustafsson (S) och Jonny 
Gahnshag (S): Bättre vägvisning och informationstavlor 
i Falun 

KS0275/10 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

         Motionen bifalls.   

Sammanfattning 
Carin Gustafsson och Jonny Gahnshag föreslår i en motion att Falu kommun 
utreder hur tydligare skyltning till Faluns stads- och kommundelar, besöks-
mål och boende från riksvägarna kan utformas samt hur infartstavlorna kan 
förses med elektronisk information. 

En arbetsgrupp med representanter från besöksnäringen, Världsarvet, 
Centrala stadsrum, trafik- och fritidsförvaltningen, kultur- och ungdoms-
förvaltningen, stadsbyggnads- och näringslivskontoret samt kommunika-
tionskontoret har i uppdrag att utreda dessa frågor.  

Kommunikationskontoret föreslår att motionen är besvarad. 

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2010-03-29. 

Kommunikationskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-02. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-04-15, § 54. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 114 Svar på motion från Helena Fridlund (S): 
Tillgänglighetsplan för trafik- och fritidsförvaltningen 

KS0671/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Motionen bifalls, genom att en inventering i form av en 
tillgänglighetsplan ska göras. 

2. Finansieringen hänvisas till bugetarbetet.  

 
 
 

Reservation 
Patrik Andersson (V) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Helena Fridlund föreslår i en motion: 

1. En tillgänglighetsplan för trafik- och fritidsförvaltningen upprättas.  

2. Öronmärkta pengar anslås till detta ändamål i trafik- och fritidsnämndens 
budget för de närmaste tre åren (2014, 2015, 2016). 

3. Trafik- och fritidsförvaltningen har med tillgänglighetsarbetet i 
kommande driftsbudgetar. 

Trafik- och fritidsförvaltningen ansvarar för och sköter stora delar av kom-
munens utemiljöer (gator, torg, parker, områden/arenor för sportaktiviteter, 
grönområden, bad mm) och har därför en viktig roll, när det gäller att göra 
verksamheten tillgänglig för alla oavsett funktionsnedsättning.  

Trafik- och fritidsnämnden stödjer förvaltningens konstaterande att 
förvaltningens resurser är begränsade och att det under rådande 
förutsättningar inte finns möjlighet att ta fram en tillgänglighetsplan utan att 
särskilda medel tillskjuts. Bedömningen är att 500 kkr behövs för att ta fram 
en tillgänglighetsplan och att det därefter behövs ytterligare pengar för 
genomförande av planen. 

Trafik- och fritidsnämndens och stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
föreslår att under förutsättning att särskilda medel tillskjuts för framtagande 
av en tillgänglighetsplan för trafik- och fritidsförvaltningen tillstyrks 
motionen. 

Allmänna utskottet lämnade ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-19. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-03-13, § 39/tjänsteskrivelse 
2014-02-05. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-25. 

Protokoll från allmänna utskottet 201-04-16, § 55.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) och Krister Johansson (S): Bifall till 
motionens förslag att göra en inventering i form av en tillgänglighetsplan. 
För finansiering av planens genomförande hänvisas till budgetarbetet. 

Patrik Andersson (V): Bifall till motionen. Finansiering ska beviljas redan 
nu. 

Beslutsgång 
Ordföranden prövar först om motionen ska bifallas, vilket kommunstyrelsen 
ställer sig bakom. 

Därefter prövas förslagen om att finansieringen ska hänvisas till 
budgetarbetet mot att bevilja finansiering redan nu. Kommunstyrelsen 
beslutar att hänvisa finansieringen till budgetarbetet. 

Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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§ 115 Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp 
för nytt bostadsområde vid Herrhagsvägen 

KS0247/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

      Verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen avseende   
      vatten, spillvatten samt dag- och dränvatten utökas att omfatta den  
      första etappen av det planerade nya bostadsområdet vid Herrhagsvägen. 

Sammanfattning 
Det planerade nya bostadsområdet vid Herrhagsvägen är beläget utanför 
verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen. Inför utbyggnaden 
av va-nätet till det nya bostadsområdet ska kommunfullmäktige fatta beslut 
om utökning av verksamhetsområdet. Beslutet om utökningen av verksam-
hetsområdet för den allmänna va-anläggningen avseende vatten, spillvatten 
samt dag- och dränvatten omfattar den första etappen av det planerade nya 
bostadsområdet. Detaljplanen för den första etappen är utställd för gransk-
ning under tiden 14 mars till 7 april. 

I ärendet Konsekvenser av ny lag om allmänna vattentjänster beslutade 
kommunfullmäktige den 8 november 2007, att utökning och inskränkning 
av verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen bestäms av 
kommunfullmäktige efter samråd med Falu Energi & Vatten AB. 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och 
utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-02. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-04-15, § 55. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) och Mikael Rosén (M): Enligt 
utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 116 Godkännande av årsredovisning 2013 för Falu 
kommuns förvaltade stiftelser 

KS0030/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Årsredovisningen för 2013 för Falu kommuns förvaltade stiftelser 
med gjorda dispositioner godkänns. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag överlämnar årsredovisning 
2013 för Falu kommuns förvaltade stiftelser. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets och allmänna utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-03-11/årsredovisningar. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-04-16, § 56. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt allmänna utskottets förslag. 
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§ 117 Förvärv av Frauenzimmer AB 

KS0330/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Avtal om överlåtelse av aktier avseende bolaget Frauenzimmer AB 
mellan Falu kommun och Fahlia AB godkänns. 

2. Ny bolagsordning för Frauenzimmer AB antas. 

3. Uppdras åt kommunstyrelsen att snarast återkomma med förslag till 
ägardirektiv för bolaget. 

4. Jonny Gahnshag (S), Mikael Rosén (M) och Krister Andersson (-) 
väljs som ledamöter och Torbjörn Aulin (FAP) och Richard 
Holmqvist (MP) väljs som suppleanter i styrelsen för bolaget. 

5. Kommunrevisionen utser två lekmannarevisorer i bolaget. 
6. Bolagsstyrelsen rekommenderas att omgående besluta om 

förvaltarskap och vidta nödvändiga åtgärder därav. 

7. Köpeskillingen om 10 000 000 kr finansieras genom ianspråktagande 
av Falu kommuns rörelsekapital. 
 

8. Beslutet justeras omedelbart. 

Kommunstyrelsen beslutade för egen del  

1. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att snarast låta kalla till 
en extra bolagsstämma i bolaget. 

 2.   Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till 
ägardirektiv för bolaget. 

 3.   Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag 
att göra smärre ändringar i avtalet och underteckna detsamma. 

      4.   Beslutet justeras omedelbart. 

Reservation 
Patrik Andersson (V): Jag reserverar mig mot beslutet köpet av 
Frauenzimmer AB. Köpet handlar inte om behovet av att köpa Det s.k 
Johanssonska huset för behovet utav fastigheten utan för att köpa sig rätten 
att återkalla en överklagan. Det är ett köp för att tysta en protest för att hålla 
tidsplanen för Södra Centrum. Vi har inte råd med fler kostnader i Skid VM 
spår.   

Protokollsanteckning 
Sten H Larsson (-) och Svante Parsjö Tegnér (FP) deltar inte i beslutet.  
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Sammanfattning 
Frauenzimmer AB, som ägs av Fahlia AB, äger fastigheten Falun 7:31 (det 
sk Johanssonska huset) som är beläget på Tullkammaregatan 1. Fastigheten 
omfattas av detaljplanen för Knutpunkten, som vann laga kraft 2010, och 
enligt detaljplanen utgörs delar av fastigheten av allmän plats för gata. 2013 
upprättades ett förslag till detaljplan för breddning av banvallen och i den 
detaljplanen ingick även fastigheten Falun 7:31 med ytterligare intrång för 
gata. Den detaljplan som sedan antogs omfattade dock inte Falun 7:31. 
Kommunens beslut att anta detaljplanen har överklagats av Frauezimmer 
AB till länsstyrelsen och sedan vidare till mark- och miljödomstolen. 

Att den detaljplanen nu är överklagad innebär att trafikverket inte kan utföra 
de anläggningsarbeten som har planerats vad gäller spår 1 och vinner inte 
detaljplanen laga kraft inom kort kommer arbetena att förskjutas ett år med 
bl.a. den konsekvensen att långa chartertåg inte kommer att kunna angöra 
Falu station under skid-VM. 

Genom ett köp av Frauenzimmer AB kommer kommunen att behärska den 
strategiskt belägna fastigheten under kommande detaljplanearbeten och 
anläggningsarbeten. I och med köpet kommer Frauenzimmer AB 
omedelbart att återkalla sitt överklagande. 
Eftersom kommunen ska köpa bolaget och inte bara fastigheten Falun 7:31 
har ett förslag till ett sk Avtal om överlåtelse av aktier upprättats. Villkor 
och förutsättningar för köpet framgår av stadsbyggnads- och 
näringslivskontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2014 samt under förslag 
till beslut ovan. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-28. 

Avtal om överlåtelse av aktier i Frauenzimmer AB.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S): Enligt beslutet, med korrigering av att 
kommunstyrelsens beslut är för egen del. 
Patrik Andersson (V): Avslag till beslutet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt sitt eget förslag. 

Sänds till 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

Kommunfastigheter  

Ekonomikontoret 
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§ 118 Svar på medborgarförslag: Bygg en gångtunnel under 
E16 för besökande till och från Falu Gruva 

KS0095/14 

Beslut 
        Medborgarförslaget är besvarat. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att entrén till centrum i början av Gruvgatan 
snyggas upp och om bensinstationen försvinner så kan det byggas en kortare 
gångtunnel under E16. Förslagsställaren skriver att det är många som 
besöker Falu gruva och att många av dem inte hittar dit och då springer över 
E16 vid Gruvrondellen vilket inte är trafiksäkert. 

Trafikverket jobbar tillsammans med Falu kommun och ett stort antal 
medverkande aktörer med en åtgärdsvalsstudie i syfte att skapa ett 
helhetstänk, kring utvecklingen av E16 genom Falun och del av väg 293, 
utifrån trafiksäkerhet, tillgänglighet, framkomlighet, miljö och hälsa. En 
slutrapport beräknas vara färdig under våren 2014. Åtgärdsvalsstudien ska 
visa en gemensam problembild och slutligen också gemensamma lösningar 
som en eller flera aktörer medverkar till att genomföra. Vilka åtgärder som 
kommunen ska vara med och bidra till får åtgärdsvalsstudien utvisa. 

Falu kommun har också jobbat med projekt Infrastruktur Gruvgatan. Syftet 
med projektet var att hitta sätt att förbättra tillgängligheten till 
gruvlandskapet samt stärka sambandet mellan gruvan och staden.  

Projektet har efter de utredningar som är gjorda valt att prioritera 4 områden 
för fortsatt utveckling: 

1. Stigaregatans förlängning och anslutning till och från gruvområdet. 
Denna punkt är central för att kunna arbeta vidare med att utveckla 
dessa delar av Världsarvet Falun och göra dem mera tillgängliga. 

2. Information och informatik för att öka tillgängligheten för besökare i 
dessa delar av Världsarvet. 

3. Berghauptmansgatans anslutning till och från gruvområdet. 

4. Gruvgatans omgestaltning. 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och trafik- och 
fritidsförvaltningens och utvecklingsutskottets förslag. 

Medborgarförslagsställaren har inbjudits att delta på sammanträdet men 
meddelat förhinder via mail, i vilket han kompletterat sitt förslag. 
Ordföranden läser upp mailet på sammanträdet. 
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Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-12-30. 

Förvaltningsgemensam (stadsbyggnads- och näringslivskontoret och trafik- 
och fritidsförvaltningen) tjänsteskrivelse 2014-03-18. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-04-03, § 52/tjänsteskrivelse 
2014-02-18. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-04-15, § 57. 

Mail från medborgarförslagsställaren 2014-04-28. 

Sänds till 
Förslagsställaren 

Trafik- och fritidsnämnden 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

Anmäls kommunfullmäktige 
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§ 119 Svar på medborgarförslag: Totalförbud av raketer och 
smällare inom tätbebyggda områden 

KS0106/14 

Beslut 
        Medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till  
        kommunfullmäktiges beslut den 10 december 2009, där kommunen 
        anger områden som ska omfattas av särskilda bestämmelser. 

Reservation 
Erik Eriksson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Protokollsanteckning 
En inventering av efterlevnaden av kommunfullmäktiges beslut bör göras av 
lämpligt organ. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att det blir totalförbud för raketer och 
smällare inom tätbebyggda områden i Falu kommun. 

Det nu aktuella medborgarförslaget har i stort sett likalydande innebörd som 
de medborgarförslag som behandlats av kommunfullmäktige i december 
2009, 2011 och kommunstyrelsen 2012.  

Stadskansliets bedömning är att inget nytt tillkommit i ärendet och hänvisar 
till tidigare underlag och beslut.  

Medborgarförslaget anses därmed besvarat med hänvisning till kommunfull-
mäktiges beslut den 10 december 2009. 

Beslutet är enligt stadskansliets och utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-01-07. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-04-07. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-04-15, § 58. 

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

Erik Eriksson (MP): Bifall till medborgarförslaget med motiveringen:  
Alla som vill skjuta upp/detonera raketer och smällare i Falu kommuns 
område måste söka tillstånd hos polisen, precis som alla andra som vill 
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arrangera möten och sammankomster i Falun. Den som sedan ertappas utan 
tillstånd får stå sitt kast (= erlägga böter). 

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

Sänds till 
Förslagsställaren 

Anmäls kommunfullmäktige 
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§ 120 Svar på medborgarförslag: Återvinningscentralers 
öppethållandetider 

KS0729/13 

Beslut 
Medborgarförslaget avslås, då Faluborna erbjuds en bra service redan 
idag, eftersom det inte är rimligt att lägga ner de resurser som krävs för 
att öka återvinningscentralernas öppethållande enligt förslagsställarens 
önskemål. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommuns återvinningscentraler hålls 
öppna och bemannade, varje dag året runt, med undantag för storhelger. 

Förslaget har remitterats till Falu Energi & Vatten AB. De ser kontinuerligt 
över sina öppettider för sina tre återvinningscentraler. Öppettiderna anpassas 
så att det ska finnas någon tid som passar alla. Det är öppet både vardag och 
helg och det är öppet både dagtid och kväll på samtliga tre återvinnings-
centraler. Det är inte rimligt att lägga ner de resurser som krävs för att öka 
öppethållandet enligt förslagsställarens önskan. 

Stadskansliet har inget att erinra mot Falu Energi & Vatten AB:s förslag att 
medborgarförslaget ska avslås. 

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-12-28. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-04-07. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-04-15, § 59. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Falu Energi & Vatten AB  

Anmäls kommunfullmäktige 
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§ 121 Svar på medborgarförslag: Allmänna anslagstavlor 

KS0619/13 

Beslut 
           Medborgarförslaget bifalls genom att den arbetsgrupp 
           som bl a arbetar med digitalisering av Faluns infartsskyltar även  
           får i uppdrag att ta fram underlag om allmänna anslagstavlor.  

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att allmänna anslagstavlor placeras ut på 
lättillgängliga platser i bostadsområden, med en jämn spridning över staden. 
Tavlorna ska kunna användas av vem som helst för att annonsera aktiviteter 
underlätta kommunikation mellan boende i närområdet och bidra till att 
skapa gemenskap. 

Kommunikationskontoret föreslår att medborgarförslaget är besvarat. 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-10-24. 

Kommunikationskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-02. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-04-15, § 60. 

Sänds till 
Trafik- och fritidsförvaltningen 

Kultur- och ungdomsförvaltningen 

Kommunikationskontoret 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

Anmäls kommunfullmäktige 
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§ 122 Godkännande av avtal avseende parkeringsverksamhet 
mellan Falu kommun och Falu P 

KS0164/12 

Beslut 
         Förslag till avtal avseende parkeringsverksamhet mellan Falu kommun  
         och Falu P godkänns. 

Sammanfattning 
Syftet med avtalet är ett ökat utnyttjande av de centrumnära parkerings-
ytorna utanför kontorstid. Kommunfullmäktige beslutade den12 februari 
2009 tillsammans med Parkera i Falun ekonomiska förening att bilda 
bolaget Falu P AB. Bolagets ändamål är att samordna parkerings-
verksamheten i Falu tätort. Det ingår även i uppdraget att medverka till att 
befintliga p-anläggningar utvecklas och att nya anläggningar skapas. 
Bolagets syfte är att erbjuda besökare god tillgång på parkeringsplatser, 
enhetliga regler, avgiftssystem och övervakningspolicy, bra utmärkning och 
skyltning till p-platserna. Den av kommunfastigheter förvaltade tomtmarken 
som disponeras för parkeringsändamål uppgår till 1700 platser. Merparten 
av dessa hyrs ut till skolförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen. Mot 
bakgrund av att Falu kommun saknar en enhetlig policy för hantering av 
parkeringsplatser till anställda beslöt kommunstyrelsens allmänna utskott 
den 18 maj 2011 att införa marknadsmässig avgift för samtliga p-platser 
med motorvärmare. Centralt belägna p-platser utan motorvärmare ska också 
avgiftsbeläggas. För p-platser i garage ska den anställde erlägga faktisk 
kostnad. 

Beslutet är enligt stadskansliets och utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-04-07/förslag till avtal. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-04-15, § 56. 

Sänds till 
Kommunfastigheter 

Falu P 

 

 



 24 (34) 

 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-04-29 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 123 Finansiering av vindnät under för-VM 2014 

KS0297/11 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen bidrar till finansiering av vindnät vid 

hoppbackarna under för-VM 2014 med upp till 1 miljon kronor. 

2. Kommunens andel av vindnäten finansieras inom de 10 mkr som 
Skid-VM i Falun 2015 AB betalar till kommunen enligt gällande 
huvudavtal mellan parterna. 

3. Intäkten 10 mkr, som VM-bolaget betalar i ersättning till kommunen 
enligt huvudavtalet, fastställs som budget med möjlighet till 
förändring inom varje kostnadspost. Förändringar utom eller mellan 
kostnadsposterna ska beredas och beslutas av samrådsgruppen för 
VM-investeringar och redovisas till kommunsstyrelsen. 

Reservation 
Patrik Andersson (V): De 10 miljoner som VM-bolaget ska betala 
kommunen, ska vi inte binda upp i ytterligare kostnader för skid-VM, 
kostnader som redan sedan länge borde vara finansierade eftersom de ingick 
i grundavtalet. Dessa 10 miljoner ska ses som en återbetalning för de 
investeringar vi redan gjort. 

Sammanfattning 
För att genomföra stora internationella tävlingar i backhoppning behövs 
vindnät. Näten minskar risken för att tävlingar behöver ställas in p g a för 
mycket vind, vilket har negativa ekonomiska konsekvenser. Placering och 
utformning av vindnät, effekter och kostnader för alternativa lösningar har 
studerats ingående. Bl a har SMHI gjort analyser av vindförhållanden. 
Slutsatsen av genomförda utredningar blev att mobila nät testades under för-
VM 2014. Avsikten är att en liknande lösning ska användas under VM 
2015.  

Kostnaden för de vindnät som användes under 2014 års tävlingar, ca 2 
miljoner kr, föreslås delas lika mellan kommunen och Skid-VM i Falun AB 
(VM-bolaget). 

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag, exklusivt punkt 3. 

Enligt uppdrag från utvecklingsutskottets sammanträde den 15 april 2014,  
presenterar kommundirektören aktuell budget för de 10 mkr som VM-
bolaget betalar i ersättning till kommunen enligt huvudavtalet. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-03. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-04-15, § 62. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelseförvaltningens 
förslag punkt 1 och 2, dessutom tilläggs beslutspunkt 3.  

Patrik Andersson (V): Avslag till beslutets punkt 1 och 2. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget om bifall mot avslag till beslutspunkt 1 och 2 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt sitt eget förslag. 

Därefter prövas föreslagna punkt 3 vilken kommunstyrelsen ställer sig 
bakom.  

 

Sänds till 
Skid-VM i Falun 2015 AB 

Lugnet i Falun AB 

Ekonomikontoret 

Kommundirektören 
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§ 124 Svar på remiss från Energimarknadsinspektionen: 
Vattenfall Eldistribution AB ansöker om nätkoncession 
för linje avseende en 130 kV luftledning mellan 
Mombyåsens vindkraftpark och befintlig kraftledning 
norr om Lumsheden, Falu och Sandvikens kommuner 

KS0288/14 

Beslut 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse från 
den 10 april 2014 överlämnas som Falu kommuns svar på remissen. 
 

Sammanfattning 
Den remitterade ansökan kommer från Vattenfall och gäller en ny 130 kV 
kraftledning i ost-västlig riktning mellan en planerad ny transformatorstat-
ion vid Mombyåsens vindkraftpark i Sandvikens kommun och befintlig 
kraftledning norr om Lumsheden i Falu kommun.  

Energimarknadsinspektionen har överlämnat en ansökan daterad den 14 
mars 2014 avseende koncession för ovan nämnda linje och begär 
kommunens yttrande. Av yttrandet ska framgå om anläggningen är förenlig 
med de för området gällande detaljplaner/områdesbestämmelser och med 
den kommunala översiktsplanen. 

Länsstyrelsen Dalarna har beslutat att den planerade ledningen inte antas 
medföra betydande miljöpåverkan, för Dalarnas del. Länsstyrelsen i Gävle-
borgs län gör samma bedömning för den del av sträckningen som berör 
Sandvikens kommun. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret bedömer att ansökan kan tillstyrkas. 
Miljönämnden har inga synpunkter över förslaget på sträckning av kraft-
ledningen. 

Beslutsunderlag 
Remiss från Energimarknadsinspektionen 2014-03-14. 

Yttrande från miljönämnden 2013-01-21. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-10. 

Sänds till 
Energimarknadsinspektionen, (registrator@ei.se) 

Länsstyrelsen Dalarnas län och Länsstyrelsen Gävleborgs län 
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§ 125 Begäran om igångsättningstillstånd Myranområdet – 
anläggning av dammar och våtmarker 

KS0260/14 

Beslut 
Trafik- och fritidsnämnden beviljas igångsättningstillstånd för 
utvecklingsprojektet på Myranområdet, anläggning av dammar och 
våtmarker för totalt belopp om 4,2 mnkr, fördelat med ca 3,9 mnkr 
2014 och 0,3 mnkr 2015. Investeringen får genomföras när förvärvet 
av marken har skett. 

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

Sammanfattning 
Med anledning av att Falu kommun har för avsikt att förvärva Myran-
området av Fortifikationsverket, har miljöförvaltningen och stadsbyggnads-
kontoret låtit utreda möjligheterna att, i enlighet med gällande översiktsplan 
för Myran, utveckla området för rekreation och friluftsliv, genom att man 
restaurerar det äldre odlingslandskap som finns i området och anlägger 
våtmarker med öppna vattenspeglar längs bl.a. Högbobäcken. Gång- och 
cykelstråk samt rastplatser anläggs för att öka tillgängligheten och möjlighet 
till friluftsliv.  

Enligt trafik- och fritidsnämnden beräknas markköpet vara genomfört under 
våren (2014). OXA-sanering på området pågår och beräknas vara klar under 
hösten 2014. Redan 2011 tecknade stadsbyggnadskontoret och Fortifika-
tionsverket en avsiktsförklaring gällande markförvärvet. 

Trafik- och fritidsförvaltningen framför att det är väsentligt att Falu 
kommun visar Fortifikationsverket att vi arbetar för genomförandet av 
friluftsområdet då delar av området kommer att bli en del av dagvatten-
systemet för de nya områdena som idag ingår i Myrans nya detaljplaner. 

Trafik- och fritidsnämnden begär nu igångsättningstillstånd för projektet 
Myran. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-03-13, § 38. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-04-17. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S), Patrik Andersson (V), Erik Eriksson (MP) 
och Linnea Risinger (MP): Enligt ekonomikontorets förslag.  

Mikael Rosén (M), Sten H Larsson (-) och Svante Parsjö Tegnér (FP): 
Avslag. 

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

Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden 

Miljönämnden 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

Ekonomikontoret 
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§ 126 Yttrande till förvaltningsrätten i Falun mål nr 1171-14 
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen 
(1991:900) samverkansavtal med Magasinet 

KS0572/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande daterat 2014-04-29, 
efter justering enligt diskusssion vid dagens sammanträde, som 
Falu kommuns yttrande till förvaltningsrätten i Falun i mål 1171-14. 
 

Protokollsanteckning 
Sten H Larsson (-) och Katarina Gustavsson (KD) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 
Falu kommun har förelagts att yttra sig till förvaltningsrätten i Falun avse-
ende överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 13 februari 2014 
avseende samverkansavtal med kulturföreningen magasinet. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 

Beslutsunderlag 
Föreläggande från förvaltningsrätten 2014-03-17. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-04-23. 

Förvaltningens förslag till yttrande 2014-04-29. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt stadskansliets förslag med justering 
enligt diskussionen vid dagens sammanträde. 

Patrik Anderson (V): Kommunen ska inte yttra sig till förvaltningsrätten. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt stadskansliets förslag. 

Sänds till 
Förvaltningsrätten i Falun 
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§ 127 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       

KS0028/14 

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 Miljörådet 2014-01-28. 

Protokoll från Tillväxtrådet 2014-03-03. 

Protokoll från Region Dalarana 2014-03-27. 
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§ 128 Anmälningsärenden 

KS0079/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av anmälda ärenden. 

 

Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning. 
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§ 129 Delegationsärenden  

KS0080/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten. 

Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit delegationsbeslut enligt bilagd 
förteckning. 
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§ 130 Fråga om planuppdrag 

KS00169/12 

Beslut 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret ska inventera det hittills gjorda 
arbetet samt aktuellt kunskapsläge och återredovisa till utvecklingsutskottet. 

Sammanfattning 
Mikael Rosén (M) ställer fråga om varför inlämnad begäran om plan-
uppdrag för bostäder i Vasaparken inte finns med på dagens föredragnings-
lista. 

Ordföranden meddelar att frågan kommer att inventeras som brukligt är vid 
begäran om planuppdrag och återkomma innan sommaren. Planuppdraget är 
remitterat till stadsbyggnads- och näringslivskontoret. 

 
 

Sänds till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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Kommunstyrelsen 
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2014-04-29 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 131 Fråga om nivån för arvodet till ordföranden i 
Arkivcentrum 

KS0028/14 

Sammanfattning 
Maria Gehlin frågar om nivån för arvodet till ordföranden i Arkivcentrum i 
Dalarna och hur detta har godkänts formellt. 

Eva Dahlander meddelar att föreningen är en ekonomisk förening där Falu 
kommun, tillsammans med bl a Landstinget Dalarna, är medlemmar. 
Kommunen saknar majoritetsföreträde. Arvodet till ordföranden beslutas av 
föreningsstämman. Bakgrunden till nivån (180 tkr på årsbasis) på 
ordförandearvodet är att denne är en arbetande sådan under tiden som det 
saknas en utsedd VD. Falu kommuns företrädare har meddelat stämman 
kommunens uppfattning om en tydligare budgethantering för att särskilja 
traditionellt ordförandearvode med VD-kostnader. Föreningen har valt en 
alternativ redovisning i ett budgethänseende. 
 


	§ 110 Svar på medborgarförslag: Genomför en omfördelning av resurser
	§ 111 Svar på motion från Sten H Larsson (-) och Anders Pettersson (-): Centrumhandel .....
	§ 112 Svar på motion från Knut C.A. Scherman (SD): Stoppa utbyggnaden av vindkraftverken i Falun
	§ 113 Svar på motion från Carin Gustafsson (S) och Jonny Gahnshag (S): Bättre vägvisning och informationstavlor i Falun
	§ 114 Svar på motion från Helena Fridlund (S): Tillgänglighetsplan för trafik- och fritidsförvaltningen
	§ 115 Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp för nytt bostadsområde vid Herrhagsvägen
	§ 116 Godkännande av årsredovisning 2013 för Falu kommuns förvaltade stiftelser
	§ 117 Förvärv av Frauenzimmer AB
	§ 118 Svar på medborgarförslag: Bygg en gångtunnel under E16 för besökande till och från Falu Gruva
	§ 119 Svar på medborgarförslag: Totalförbud av raketer och smällare inom tätbebyggda områden
	§ 120 Svar på medborgarförslag: Återvinningscentralers öppethållandetider
	§ 121 Svar på medborgarförslag: Allmänna anslagstavlor
	§ 122 Godkännande av avtal avseende parkeringsverksamhet mellan Falu kommun och Falu P
	§ 123 Finansiering av vindnät under för-VM 2014
	§ 124 Svar på remiss från Energimarknadsinspektionen: Vattenfall Eldistribution AB ansöker om nätkoncession för linje avseende en 130 kV luftledning mellan Mombyåsens vindkraftpark och befintlig kraftledning norr om Lumsheden, Falu och Sandvikens kom...
	§ 125 Begäran om igångsättningstillstånd Myranområdet – anläggning av dammar och våtmarker
	§ 126 Yttrande till förvaltningsrätten i Falun mål nr 1171-14 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) samverkansavtal med Magasinet
	§ 127 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
	§ 128 Anmälningsärenden
	§ 129 Delegationsärenden
	§ 130 Fråga om planuppdrag
	§ 131 Fråga om nivån för arvodet till ordföranden i Arkivcentrum

