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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 
Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  2014-08-26  
Datum när anslaget sätts upp 2014-09-04                                    Exkl 184-186, 190-191  2014-08-26 

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Plats och tid Rådhusets sessionssal, kl. 13:15–17:15 

Beslutande S 
S 
MP 
S 
S 
S 
MP 
V 
S  
M 

Jonny Gahnshag, ordf.  
Susanne Norberg, 1:e vice ordf. 
Richard Holmqvist 
Krister Johansson 
Britt Källström 
Margareta Källgren 
Linnea Risinger 
Patrik Andersson 
Monica Jonsson, § 177 
Christer Carlsson, § 177, 184, 186, 
190-201  

M 
 
C 
M 
M 
M 
FAP 
FP 
 
C 

Mikael Rosén, 2:e vice ordf.  
ej § 177 
Mats Dahlström, ej §178 
Catharina Hjortzberg-Nordlund 
Christina Haggren 
Håkan Hammar 
Maria Gehlin, ej § 186 
Svante Parsjö Tegnér, § 174-183, 
185-187, 189 
Agneta Ängsås, § 177-178 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 
Forts. sid 2 

S     Ragnar Kroona 
S     Jessica Wide 
-     Krister Andersson                                      

C    Agneta Ängsås, § 174-176, 179-201 
M   Christer Carlsson, § 174-176,178-     
183, 185, 187-189 

Övriga deltagare 
Forts. sid 2 

Kanslichefen, kommundirektören, ekonomichefen § 174-198, 
miljöstrateg Thomas Sundin § 176, utredare Kristina Harsbo § 176, 189, 
stadsbyggnadschefen och planchef Anna Perols § 181, IT-tekniker Lars-
Gunnar Svärd och nämndadministratör Kerstin Söderlund § 183,  
Kerstin Bryskhe Persson, sekreterare 

  
Utses att justera Krister Johansson  
Justeringsdag  2014-09-03 
Justerade paragrafer  174-201, exkl 184-186 och 190-191 som justerats 2014-08-26 
Underskrifter 

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

 

Ordförande 

 
………………………………………………………….….. 
Jonny Gahnshag               Susanne Norberg 
§ 174-176, 178-200           § 177 

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
 Krister Johansson 
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Ej tjänstgörande ersättare, forts 

           S     Lena Johnsson, § 176, 181-187, 189 
           M   Gunilla Franklin, 174-176, 178-179, § del av § 180, 188-201 
 
 
          Övriga deltagare, forts 
          Jurist Leif Nilsson § 180, 184-186,  
          Skolskjutsplanerare Harriet Sjögren och kollektivtrafikplanerare Mats Olofsson § 187 
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§ 174 Antagande av detaljplan för bostäder i del av kvarteret 
Bergmästaren (Bergmästaren 2 och 15) 

KS0457/11 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
 

Detaljplan för bostäder i del av kvarteret Bergmästaren 
(Bergmästaren 2 och 15) antas. 

Sammanfattning 

Detaljplan för bostäder i del av kvarteret Bergmästaren (Bergmästaren 2 och 
15) har upprättats. Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att uppföra 
mindre bostadshus av gårdshuskaraktär. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 18 oktober 2011 
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för området.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig den 13 november 2012 
efter genomfört samråd och lämnade då samrådsförslaget utan erinran. 

Byggnadsnämnden beslutade den 15 maj 2014 att godkänna detaljplanen för 
antagande. 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och utvecklings- 
utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-21 med 
antagandehandlingar. 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-06-10, § 105. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 175 Utvidgning av verksamhetsområde för allmänt VA i 
Överbacka 

KS0664/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Verksamhetsområdet för den allmänna vatten och avloppsanläggningen 
utökas till att omfatta kompletterande delar av Överbacka.  

Sammanfattning 
Befintlig gemensam avloppsanläggning i Överbacka är undermålig och 
avloppsförhållandena i området orsakar risker för både hälsa och miljön.   

Delar av området ligger idag inom verksamhetsområde och i samband med 
pågående åtgärder inom dessa föreslås att ytterligare fastigheter i området 
tas in i verksamhetsområdet. Åtgärdena föreslås i VA-planen och karaktären 
på områdets problem gör att anslutning till det allmänna VA-nätet är bästa 
lösning.  

För att anlägga allmänt VA i området måste verksamhetsområde bildas. 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret föreslår ett verksamhetområde som 
omfattar samtliga bebyggda, samlade fastigheter i närheten av befintligt 
verksamhetsområde.  

Verksamhetsområdet beskriver vilka fastigheter som ska omfattas av den 
allmänna (kommunala) VA-anläggningen. 

Förslaget till verksamhetsområde (för vatten och avlopp, ej dagvatten) har 
tagits fram i samverkan mellan stadsbyggnads- och näringslivskontoret, 
miljöförvaltningen och Falu Energi & Vatten (FEV). Förslaget har också 
remissbehandlats av miljönämnden och FEV, ingen av dessa har haft något 
att erinra mot de föreslagna utvidgningarna. 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-22. 

Yttrande från Falu Energi & Vatten 2014-05-19. 

Protokoll från miljönämnden 2014-05-21, § 32. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt stadsbyggnads- och 
näringslivskontorets förslag. 
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§ 176 Antagande av Miljöprogrammet 2020 

KS0635/10 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Miljöprogrammet 2020 antas, med de ändringsförslag som 
diskuterats på dagens sammanträde och som ska inarbetas i 
programmet inför kommunfullmäktiges beslut den 18 september 
2014. 

2. Tidigare miljöprogram från 2007 upphävs. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Sammanställning över remissyttranden, version 2014-08-26, 
godkänns. 

Sammanfattning 
Miljöprogrammet 2020, som avser perioden 2014-2020, innehåller tre 
huvudområden (Fossilfritt och energieffektivt Falun, Goda livsmiljöer för 
natur och människor och Koll på konsumtion och kemiska ämnen). Pro-
grammet lyfter även viktiga delområden med syfte, delmål och strategier. 
Detta, tillsammans med andra nyligen antagna styrdokument med koppling 
till den ekologiska dimensionen för hållbar utveckling, visar hur vi rör oss i 
riktning mot generationsmålet och ett hållbart samhälle. På så sätt 
presenterar miljöprogrammet Falu kommuns ambitioner avseende hela Falu 
kommuns geografiska område under perioden 2014-2020. 

Miljöprogrammet har redigerats efter återremiss av kommunstyrelsen i juni 
2014. 

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Miljöprogram 2020. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-12. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Mats Dahlström (C), 
Patrik Andersson (V), Maria Gehlin (FAP) och Richard Holmqvist (MP): 
Enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag men med de ändringsförslag 
som diskuterats på dagens sammanträde och som ska inarbetas i 
programmet inför kommunfullmäktiges beslut den 18 september 2014. 
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§ 177 Verksamhetsberättelse, årsredovisning samt 
revisionsberättelse för Region Dalarna 2013 

KS0011/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

1. Verksamhetsberättelsen noteras till protokollet. 

2. Förbundets årsredovisning för år 2013 godkänns. 

3. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 

Protokollsanteckning 
Jonny Gahnshag, Mikael Rosén, Christina Haggren och Gunilla Franklin 
anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning eller beslut.  

Sammanfattning 
Direktionen i Region Dalarna har avgivit årsredovisning och verksamhets-
berättelse för år 2013. Region Dalarnas medlemmar ska nu behandla och 
fatta beslut om årsredovisningen kan fastställas samt om förbunds-
direktionen kan beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna tillstyrker att 
kommunalförbundets direktion beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
Region Dalarnas verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberät-
telse för räkenskapsåret 2013. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
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§ 178 Årsredovisning för Samordningsförbundet Finsam 
Falun 2013 

KS0024/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Samordningsförbundet Finsam Faluns årsredovisning för 2013 
godkänns. 

2. Revisionsberättelse avseende 2013 läggs till protokollet.  

3. Styrelsen för Samordningsförbundet Finsam Falun beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

 
Protokollsanteckning 
Mats Dahlström anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning eller 
beslut. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Finsam Falun har till kommunstyrelsen överlämnat 
årsredovisning och revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2013. 

Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska 
beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-07-30. 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2013 för Samordningsförbundet 
Finsam Falun. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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§ 179 Anslag ur stiftelsen Falu Stads Besparingsfond 2014 

KS0342/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja tre sökanden anslag 
enligt nedan 

1. Equmenia i Falun (tidigare SMU) 10.000 kr. 

2. Falu Vävstuga 10.000 kr. 

3. RIA Hela Människan i Falun 13.000 kr. 

Sammanfattning 
Till Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond har under år 2014 inkommit tre 
ansökningar om anslag. Stiftelsens resultat för räkenskapsåret 2013 visar att 
disponibla medel att dela ut uppgår till 33.136 kr. 

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 7 augusti 2014 att överlämna 
ansökningarna till kommunfullmäktige med förslag att bevilja de tre 
sökandena anslag enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond 2014-08-07/ 
ansökningar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt beslutet. 
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§ 180 Parlamentariskt arbete inför mandatperioden 2015-2018 

KS0204/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Godkänna justerade regler för "Bestämmelser om ersättningar till 
kommunalt förtroendevalda i Falu kommun att gälla fr o m 2015-01-
01" med undantag av kommunstyrelsen som har att följa reglerna fr 
o m 2014-11-07. 

2. Godkänna justerad bilaga 1 "Förtroendemannaersättning att gälla fr 
o m år 2015-01-01 med undantag av kommunstyrelsen fr om 2014-
11-07". 

3. Godkänna justerad bilaga 2 "Rekommendation om månadsarvode 
för ordföranden, vice ordföranden, ledamöter och ersättare i helägda 
kommunala bolag fr o m 2015-01-01 samt information om arvode 
för lekmannarevision". 

4. Bifalla förändrad utformning av partistöd med möjlighet att 
inkludera ekonomiskt stöd till partiföreträdare. 

5. Rekommendera bolagsstämma för helägda kommunala bolag att anta 
Falu kommuns arvodesregler med bilagor.   

6. Bifalla reviderat reglemente för kommunstyrelsen att gälla fr o m 
2014-11-07. 

7. Godkänna nytt reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
att gälla fr o m 2015-01-01 

8. Stadsbyggnadskontoret och Miljökontoret ska under perioden 2014-
11-07-12-31 organiseras under kommunstyrelsen. Den delegation 
som gäller idag har kontoren att tillämpa under motsvarande period. 

9. Barn- och utbildningsnämnden ska tillträda 2014-11-07 (justering 
från kommunfullmäktiges tidigare beslut) 

10. Finansiera förslaget genom att medel ställs till förfogande i budget 
2015 som kommunfullmäktige tar ställning till i november 2014. 

11. I övrigt lägga PLG:s delrapport 2014-08-21 med godkännande till 
protokollet. 
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Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Kommunstyrelseförvaltningen, stadskansliet och barn- och 
utbildningskontoret, får i uppdrag att snarast lämna förslag till 
reglemente och delegationsordning för att barn- och 
utbildningsnämnden ska tillträda 2014-11-07. 

Reservation 
      Patrik Andersson (V) reserverar sig mot beslutets punkt 1 – 3. 

Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Catharina Hjortzberg-
Nordlund (M), Håkan Hammar (M), Mats Dahlström (C), Maria Gehlin 
(FAP) och Svante Parsjö Tegnér (FP) reserverar sig mot beslutets punkt 
6 - 8. 

Sammanfattning 
Den Parlamentariska ledningsgruppen, PLG, lämnar delrapport som utgår 
enligt fastställda projektdirektiv med förslag om: 

1. Regelverk för arvoden till förtroendevalda att gälla inom koncernen Falu 
kommun. 

2. Ersättningsnivåer för såväl förtroendevalda med fasta arvoden och för 
övriga förtroendevalda. 

3. Rekommenderade (vägledande) sysselsättningsgrader till förtroendevalda 
med fasta arvoden. 

4. Arvodesindelningar för helägda kommunala bolag med angivande av 
rekommenderade arvodesnivåer och sysselsättningsgrader för förtroende-
valda. 

5. Förändringar i partistödet med möjligheter att inkludera ekonomiskt stöd 
för partiföreträdare.  

6. Justerat reglemente för kommunstyrelsen och nya sådana för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnd för miljö och 
byggnadsärenden. 

Beslutet är enligt Parlamentariska ledningsgruppen, PLG:s, förslag. 

Beslutsunderlag 
PLG:s förslag 2014-08-26 med förtecknade bilagor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Bifall till PLG:s förslag i dess helhet.  
Patrik Andersson (V): Föreslår justering i PLG:s förslag punkt 1 
"Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda” § 20 så att 
omställningsstödets tid reduceras från tre år till nio månader. 
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Avslår PLG:s förslag punkt 2, bilaga 1 "Förtroendemannaersättning att gälla 
fr o m år 2015-01-01 med undantag av kommunstyrelsen fr om 2014-11-07" 
, till förmån för vänsterpartiets budgetförslag beträffande förtroendemanna-
ersättningar. 

Föreslår justering i PLG:s förslag punkt 3, bilaga 2 "Rekommendation om 
månadsarvode för ordföranden, vice ordföranden, ledamöter och ersättare i 
helägda kommunala bolag fr o m 2015-01-01 samt information om arvode 
för lekmannarevision",  så att LUFAB:s arvodering till förtroendevalda med 
fast arvode hänskjuts från grupp 1 till grupp 2. 

Maria Gehlin (FAP): Avslag på PLG:s förslag punkter 6 - 8 då all styrning 
och ledning av hållbar utveckling ska ligga på kommunstyrelsens ansvar. 
Yrkar därför på att flertalet av punkterna i Reglementet för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden tillika trafiknämnd under 3.4 (Uppgifter inom 
hållbar utveckling) ska flyttas till kommunstyrelsens reglemente 
(ledningsutskottet). Därmed ska sista meningen i första stycket under kapitel 
3. strykas. (Nämnden har också ansvar för att initiera, leda och följa upp 
hållbarhetsprogrammet i de delar som inte faller under kommunstyrelsen 
och dess utskott.)  

Beslutsgång 
Ordföranden prövar förslagen enligt nedan. 

Först ställs punkterna 1 – 3 i PLG:s förslag mot Patrik Anderssons yrkanden 
och kommunstyrelsen beslutar enligt PLG:s förslag. 

Kommunstyrelsen ställer sig sedan bakom punkt 4 och punkt 5 i PLG:s 
förslag. 

Därefter ställs punkterna 6 – 8 i PLG:s förslag mot Maria Gehlins 
avslagsyrkande och kommunstyrelsen beslutar enligt PLG:s förslag. 

Omröstning begärs. 

Ja-röst för Jonny Gahnshags förslag.  
Nej-röst för Maria Gehlins förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster för Jonny Gahnshags förslag och 7 nej-röster för Maria 
Gehlins förslag beslutar kommunstyrelsen enligt Jonny Gahnshags förslag. 

Ja: Jonny Gahnshag (S), Susanne Norberg (S), Krister Johansson (S), 
Margareta Källgren (S), Britt Källström (S), Richard Holmqvist (MP), 
Linnea Risinger (MP) och Patrik Andersson (V). 

Nej: Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Catharina Hjortzberg-
Nordlund (M), Håkan Hammar (M), Mats Dahlström (C), Maria Gehlin 
(FAP) och Svante Parsjö Tegnér (FP). 



 14 (38) 

 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-08-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Slutligen prövas punkterna 9 – 11 och kommunstyrelsens beslut för egen del 
och kommunstyrelsen beslutar enligt PLG:s förslag. 

Sänds till 
Stadskansliet och barn- och utbildningskontoret 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-08-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 181 Översiktsplan FalunBorlänge: Programförklaring om det 
fortsatta arbetet 

 KS0654/11 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen. 

Redovisning till kommunfullmäktige lämnas på sammanträdet den 
13 oktober 2014. 

 

Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges antagande av översiktsplanen den 12 juni 2014 
fick kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige den 
18 september med en programförklaring hur arbetet ska fortgå. 

Stadsbyggnadschefen och planchefen lämnar en muntlig redovisning till 
kommunstyrelsen inför kommunfullmäktiges sammanträde den 13 oktober 
2014.   

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-06-12 § 160. 

Sänds till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-08-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 182 Fråga om återtagande av planeringsuppdrag kring 
området Korsnäsvägen/Vasaparken 

 KS0169/12 

Beslut 
Inga vidare åtgärder kommer att vidtas förrän efter valet till 
kommunfullmäktige den 14 september 2014 är avgjort. 

 

Sammanfattning      
I en skrivelse den 14 april 2014 begär Patrik Andersson, Mikael Rosén, Mats 
Dahlström, Maria Gehlin, Svante Parsjö-Tegnér, Katarina Gustavsson och Sten 
H Larsson att kommunstyrelsen vid sitt sammansträde den 29 april 2014 ska ge 
ett uppdrag till stadsbyggnads- och näringslivskontoret att ta fram en detaljplan 
för området som kallas Vasaparken och som möjliggör att man bygger bostäder 
med parkeringsgarage samt butiker och service under bostäderna. Framtagandet 
av detaljplaneförslaget ska ske skyndsamt och ges hög prioritet. 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 april 2014 att stadsbyggnads- och 
näringslivskontoret ska inventera det hittills gjorda arbetet samt aktuellt 
kunskapsläge och återredovisa till utvecklingsutskottet. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 10 juni 2014 att det inte finns 
någon anledning att ändra nuvarande detaljplan (antagen den 3 juni 2010). Arbetet 
med att skapa en utvidgad Vasapark under Promenadens och Grycksbobanans bro 
ska fortsätta. 
 
Kommunstyrelseledamoten Patrik Andersson (V) lyfter frågan på nytt och begär 
att kommunstyrelsen ska återta utvecklingsutskottets beslut från den 10 juni 
2014. 
 

Sänds till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-08-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 183 Information om politikerrummet 

KS0028/14  

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 

IT-tekniker Lars-Gunnar Svärd och nämndadministratör Kerstin Söderlund 
demonstrerar hur politikerrummet fungerar. 

Politikerrummet är en databas i LIS och ska användas av politiken för att ta 
emot ärenden och handlingar till sammanträdena och som ska testas under 
hösten. Det blir KSU och ATL (gemensamma nämnden för alkohol, tobak 
och receptfria läkemedel) som blir testobjekt. Det nya är att dokument-
hämtningen för politiken kommer att ske via iPad och är mycket enklare än 
nuvarande system med digital nämnd. Den digitala nämnden är ett 
provisorium inför övergången till nyttjandet av politikerrummet i samtliga 
nämnder och kommunfullmäktige och som planeras vara klart januari 2015. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-08-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 184 Yttrande till Förvaltningsrätten i Falun mål nr 1171-14 
angående laglighetsprövning om samverkansavtal med 
Magasinet 

KS0572/13 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande daterat 2014-08-21 

som Falu kommuns yttrande till Förvaltningsrätten i mål 1171-14,  
angående laglighetsprövning. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Protokollsanteckning 
Svante Parsjö Tegnér anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning 
eller beslut. 

Sammanfattning 
Falu kommun har beretts tillfälle att yttra sig till Förvaltningsrätten 
angående överklagande i mål. nr. 1171-14, angående laglighetsprövning 
enligt kommunallagen. 

Beslutsunderlag 
Underrättelse från Förvaltningsrätten 2014-06-17. 

Förslag till yttrande 2014-08-21. 

Sänds till 
Förvaltningsrätten i Falun (inkl yttrande) 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-08-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 185 Yttrande till Förvaltningsrätten i Falun angående 
laglighetsprövning mål nr 2690-14 Cykelplan för Falu 
kommun 

KS0469/12 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande daterat 2014-08-21 

som Falu kommuns yttrande till Förvaltningsrätten i mål 2690-14,  
angående laglighetsprövning. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Sammanfattning 
Falu kommun har beretts tillfälle att yttra sig till Förvaltningsrätten 
angående överklagande av den 6 maj 2014 i mål. nr. 2690-14, angående 
laglighetsprövning enligt kommunallagen. 

Beslutsunderlag 
Föreläggande från Förvaltningsrätten 2014-07-09. 

Förslag till yttrande 2014-08-21. 

Sänds till 
Förvaltningsrätten i Falun (inkl yttrande) 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-08-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 186 Yttrande till Förvaltningsrätten i Falun mål nr 3273-14 
angående laglighetsprövning om kommunens budget 

KS0001/14 

1. Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande daterat 2014-08-21 
som Falu kommuns yttrande till Förvaltningsrätten i mål 3273-14,  
angående laglighetsprövning. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Protokollsanteckning 
Maria Gehlin anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning eller 
beslut. 

Reservation  
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Catharina Hjortzberg-Nordlund 
(M), Håkan Hammar (M), Christer Carlsson (M), Mats Dahlström (C) och 
Svante Parsjö Tegnér (FP) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Falu kommun har beretts tillfälle att yttra sig till Förvaltningsrätten 
angående överklagande av den 24 juni 2014 i mål. nr. 3273-14, angående 
laglighetsprövning enligt kommunallagen. 

Beslutsunderlag 
Föreläggande från Förvaltningsrätten 2014-07-17. 

Förslag till yttrande 2014-08-21. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Rosén (M): Kommunstyrelsen ska medge överklagandet. 

Ordförande Jonny Gahnshag (S) och Krister Johansson (S): 
Kommunstyrelsen ska inte medge överklagandet utan ställa sig bakom 
yttrandet till Förvaltningsrätten.  

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

2014-08-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sänds till 
Förvaltningsrätten i Falun (inkl yttrande) 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-08-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 187 Aktuell information om nya kollektivtrafiken 

 KS0028/14  

Beslut 
1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

2. Kommunstyrelsen i Falun hemställer att införandet av flextrafik 
i Falun påskyndas och att det under tiden informeras om 
möjligheter till kompletteringstrafik till allmänheten.  

 

Sammanfattning 
Aktuell information lämnas om nya kollektivtrafiken av skolskjutsplanerare 
Harriet Sjögren och kollektivtrafikplanerare Mats Olofsson. 

Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden 

Region Dalarna 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-08-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 188 Avtal om övertagande av brunnar med tillhörande 
pumpar från Faluprojektet samt framtida skötsel och 
underhåll av desamma  

Beslut 
1. Förslag till avtal enligt bilaga 1-3 till stadskansliets tjänsteskrivelse 

den 11 augusti 2014 godkänns. 

2. Till bilagda skötselavtal med Falu Energi & Vatten AB fogas drifts-, 
skötsel- och underhållsinstruktioner som ska upprättas av Rejlers 
Sverige AB enligt vad som beskrivs i stadskansliet tjänsteskrivelse 
av den 11 augusti 2014. 

3. Finansieringen av ovanstående sker genom ianspråktagande av de 
medel som avsatts genom avtal år 2003 av dåvarande Vägverket 
(idag Trafikverket) för helhetslösning för att reducera 
metallurlakningen från gruvavfall till Faluån. 

4. Kommunstyrelsen hemställer att trafik- och fritidsnämnden 
inlemmar ovanstående projekt/avtal med finansiering i 
helhetslösningen för att reducera metallurlakningen från gruvavfall.  

5. Stadsbyggnads- och näringslivskontoret ges i uppdrag att slutföra 
fastighetsförvärvet och inskrivning av servitut.  

Sammanfattning 
På uppdrag har avtal rörande övertagande av brunnar med tillhörande 
pumpar från Faluprojektet samt framtida skötsel och underhåll av desamma 
framtagits av stadskansliet som lämnar förslag till beslut enligt ovan. 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-08-11. 

Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

Stora Kopparbergs Bergslags AB 

Falu Energi & Vatten AB 

Rejlersi Sverige AB 

Stadskansliet (juristerna) 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-08-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 189 Beslut om projektplan för Ungdomsundersökningen 
LUPP 2014 

KS0371/14 

Beslut 
Ungdomsundersökningen LUPP ska genomföras i Falun i enlighet 
med projektbeskrivningen daterad den 12 augusti 2014. 

Sammanfattning 
LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är en enkät framtagen av 
Myndigheten för ungdoms och civilsamhälles frågor (f.d. Ungdomsstyrel-
sen). Enkätens anslag är brett och berör en mängd olika områden; bak-
grundsfrågor, fritid, skola, samhälle och inflytande, trygghet, hälsa och 
droger, arbete och företag samt framtid. Målgruppen för ungdomspolitiken 
är 13 – 25 år. Inom denna grupp finns det ca 9300 individer i Falu kommun, 
dessa utgör 16 % av alla falubor. Enkäten genomförs årligen, men vilka 
kommuner som deltar varierar över åren. Sedan starten 2001 har mer än 
hälften av landets kommuner vid något tillfälle genomfört LUPP. Vid årets 
undersökning är det 9 kommuner som genomför LUPPen för första gången, 
däribland Falun. 

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-12. 

Sänds till 
Kommundirektören 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-08-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

§ 190 Svar på remiss från Länsstyrelsen Dalarna av förslag till 
beslut om utvidgat strandskydd i Falu kommun 

KS0259/11 

Beslut 
1. Länsstyrelsen Dalarnas förslag på utvidgat strandskydd i Falu 

kommun tillstyrks. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Länsstyrelsens Dalarna har remitterat förslag till beslut om utvidgat strand-
skydd i Falu kommun. Förslaget redovisar utvidgat strandskydd på 9 öar. 
Dessa har sedan tidigare utvidgat strandskydd, men efter den 31 december 
2014 gäller utvidgat strandskydd bara om det finns beslut om det enligt 
miljöbalkens nya bestämmelser.  

Länsstyrelsens förslag till nytt beslut överensstämmer med de områden som 
kommunen föreslagit i den nyss antagna Översiktsplan FalunBorlänge.   

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-07-07. 

Sänds till 
Länsstyrelsen Dalarna inkl tjänsteskrivelse 2014-07-07. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

Miljönämnden 

Mark- och plankontoret, Borlänge kommun 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-08-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 191 Svar från Falu kommun under samråd om Bollnäs 
kommuns översiktsplan 

KS0412/14 

Beslut 
1. Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse den 8 juli  

2014 överlämnas som Falu kommuns svar under samrådet om 
Bollnäs kommuns översiktsplan. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Bollnäs kommun samråder från den 11 juni till 8 september 2014 om 
kommunens nya kommuntäckande översiktsplan. Falu kommun har tagit del 
av samrådsförslaget och lämnar synpunkter utifrån regionalt perspektiv och 
om mellankommunala frågor. 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-07-08. 

Sänds till 
Bollnäs kommun, inkl tjänsteskrivelse 2014-07-08. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-08-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 192 Godkännande av reviderad utbyggnadsplan för 
bostäder 2015-2017 och Åtgärdsplan 

 KS0344/14 

Beslut 

Reviderad Utbyggnadsplan för bostäder 2015-2017 och 
Åtgärdsplan 2012-2014 godkänns.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog den 9 juni 2011 Bostadsprogram 2012-2014. 
Bostadsprogrammet med dess vision och mål är tänkt att ligga fast under 
mandatperioden men Åtgärdsplanen och Utbyggnadsplanen ska förnyas 
varje år och godkännas av kommunstyrelsen. 

Ett nytt Bostadsprogram med visioner och mål ska tas fram efter valet 2014 
för nästa mandatperiod. 
Även dokumentet ”Bostadsmarknaden i Falun” som är en beskrivning av 
hur bostadsmarknaden i Falun ser ut med statistik och annat underlag, ska 
också uppdateras årligen.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 13 maj 2014, att 
återremittera Utbyggnadsplanen 2015-2017 för att bättre överensstämma 
med övriga målformuleringar. 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och utvecklings- 
utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-06-03. 
Utbyggnadsplan för bostäder 2015-2017. 

Åtgärdsplan 2012-2014. 

Bostadsmarknaden i Falun 2014. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-06-10, § 107. 

_________________________________________________________________________ 
 

Sänds till 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-08-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 193 Medel till centrumutveckling i Borgärdet, Svärdsjö 

KS0546/12 

Beslut 
1. Ett investeringsstöd utbetalas till Borgärdets vägförening om  

300 000 kr för att rusta upp gatu- och parkeringsytor vid torget i 
Borgärdets centrum, under förutsättning att Kopparstaden och Falu 
Energi & Vatten ställer sig positiva till att medfinansiera de åtgärder 
som de ansvarar för.  

2. Falu kommun ersätter vägföreningen, eller organisation som står för 
projektledarskapet för kostnaden för en byggprojektledare, dock med 
högst 100 000 kr. 

3. Hemställa till Trafikverket att en åtgärdsvalsstudie ska genomföras 
för den del av länsväg 850 som går genom Borgärdet, så att 
trafikmiljön längs genomfartsvägen förbi centrumet kan analyseras 
ordentligt och relevanta åtgärder ska kunna tas fram. 

4. Finansiering sker genom kommunstyrelsens konto Särskilda  
framtidsprojekt K730.100203 och belastar år 2015. 

 

Sammanfattning 
Svärdsjö Intresseföreningen och projektet "Sevärda Svärdsjöbygden" har 
under flera år arbetat för att kunna få till stånd en upprustning av 
centrummiljön i Borgärdet. De har gjort en gedigen utvecklingsplan där 
centrumutvecklingen är en viktig del. Intresseföreningen arbetar aktivt med 
näringslivet och anordnar företagarfrukostar där handlarna i Svärdsjö är 
delaktiga. 

Borgärdets roll som kommersiellt centrum för hela norra kommundelen, 
inklusive Enviken, Toftbyn, Linghed, Lumsheden, Vintjärn och Svartnäs är 
betydelsefull. Ett attraktivt centrum är viktigt för att det ska kunna fortsätta 
att bära den rollen.  

Nu har Svärdsjö Intresseförening och Borgärdets vägförening i samverkan 
med Kopparstaden, Falu Energi & Vatten, ägaren av ICA-fastigheten och 
Falu kommun diskuterat fram ett utformningsförslag och en finansierings-
plan. Kopparstaden kommer under det närmaste året att genomföra åtgärder 
på sin fastighet (Centrumvägen 1-3). Tanken är att torgytan ska kunna 
restaureras parallellt med detta. 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-08-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-08-18. 

Sänds till 
Borgärdets Vägförening 

Svärdsjö Intresseförening 

Falu Energi & Vatten 

Kopparstaden 

Trafik- och fritidsförvaltningen 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

Stadskansliet 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-08-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 194 Svar på revisorernas rapport över granskning av 
bokslut och årsredovisning 2013 

KS0006/14 

Beslut 
Ekonomikontorets svar den 14 augusti 2014 utgör 
kommunstyrelsens synpunkter på revisionsrapporten. 

 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har granskat bokslut och årsredovisning för år 2013 och 
önskar synpunkter på rapporten. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Rapport över granskning och bokslut och årsredovisning 2013. 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-08-14. 

Sänds till 
Kommunrevisionen (inkl. yttrande) 

Ekonomikontoret 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-08-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 195 Tertialrapport 1 2014 för de kommunala bolagen samt 
Räddningstjänsten Dala Mitt 

KS0003/14 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten. 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges fastställda ägardirektiv ska tertialrapport 
lämnas från de kommunala bolagen och Räddningstjänsten Dala Mitt med 
prognoser för helåret 2014 samt utfall per 2014-04-30. En sammanfattning 
samt bilagda rapporter i sin helhet från Falu Energi & Vatten AB, 
Kopparstaden AB, Lugnet i Falun AB samt Räddningstjänsten Dala Mitt 
lämnas. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-05-19. 

Sänds till 
Falu Energi & Vatten AB 

Kopparstaden AB 

Lugnet i Falun AB  

Räddningstjänsten Dala Mitt 

Ekonomikontoret 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-08-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 196 Begäran om igångsättningstillstånd för Skateparken 
etapp II 

KS0387/14 

Beslut 
1. Trafik- och fritidsnämnden beviljas igångsättningstillstånd för 

projektet Skateparken etapp II med maximalt belopp på 7,0 mnkr. 

2. Investeringen finansieras genom omfördelning av medel från 
projektet Högskolan/Svärdsjögatan inom redan fastställd 
investeringsbudget 2014 för kommunstyrelsens utvecklingsområden. 

 

Sammanfattning 
I kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2013 fastställdes att 
genomföra en andra utbyggnadsetapp av skateparken med start 2014. 
Finansieringen ska ske genom omfördelning inom kommunstyrelsens 
investeringsbudget för utvecklingsområden. Ansvar för projektets 
genomförande och vidhängande kostnader ligger på trafik- och 
fritidsnämnden. 

Efter omfördelning inom investeringsbudgeten för 2014 ingår nu 
skateparken etapp II med 7 000 tkr för 2014. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-05-07, § 78. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-08-05. 

Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden 

Ekonomikontoret 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-08-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 197 Besöksmålsinvesteringar på Lugnets nationalarena 

KS0710/12 

Beslut 
1. Trafik- och fritidsnämnden tilldelas 1 600 tkr från beslutsorgans 

reserv för oförutsedda händelser 2014, för att täcka hyreskostnader 
till Lufab för besöksmålsanknutna och nivåhöjande investeringar på 
Lugnets nationalarena 2014. 

2. Inom ramen för höstens budgetprocess hantera nivåhöjande 
kostnadsökningar 2015 och framöver till följd av besöksmåls-
anknutna och nivåhöjande investeringar på Lugnets nationalarena.  

 

Sammanfattning 
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 13 december 2012 ska trafik- och 
fritidsnämnden tilldelas 1,9 mnkr från beslutsorgans reserv för oförutsedda 
händelser fr.o.m. 2014 för att täcka hyreskostnader för besöksmålsanknutna 
och nivåhöjande investeringar på och i anslutning till Lugnets nationalarena.  

En förutsättning för att dessa medel skulle tillföras trafik- och 
fritidsnämnden är att nämnden redovisar att denna kompensation behövs 
utöver tillskotten som tidigare har beslutats för utökade kostnader för 
Lugnetanläggningarna i samband med VM, totalt 10 mnkr 2014 och 11 
mnkr 2015. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2012-12-13, § 284. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-05-07, § 79. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-08-06. 

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

Patrik Andersson (V): Avslag på förslaget. 

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

2014-08-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden 

Ekonomikontoret 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-08-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 198 Entledigande och fyllnadsval från uppdrag som ledamot 
i allmänna utskottet, ersättare i barn- och 
utbildningsutskottet och ersättare i fastighetsutskottet 

KS0002/14 

Beslut 
1. Sten H Larsson (-) entledigas från uppdragen som ledamot i 

kommunstyrelsens allmänna utskott, ersättare i kommunstyrelsens 
barn- och utbildningsutskott och ersättare kommunstyrelsens 
fastighetsutskott. 

2. Maria Gehlin (FAP) utses till ledamot i kommunstyrelsens allmänna 
utskott. 

3. Katarina Gustavsson (KD) utses till ersättare i kommunstyrelsens 
barn- och utbildningsutskott. 

4. Anders Runström (FAP) utses till ersättare kommunstyrelsens 
fastighetsutskott. 

Sammanfattning 
Sten H Larsson (-) har inkommit med begäran om entledigande från den 31 
juli 2014 från uppdragen som ledamot i allmänna utskottet, ersättare i barn- 
och utbildningsutskottet och ersättare i fastighetsutskottet. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2014-06-12. 

Sänds till 
Entledigad/vald 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-08-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 199 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 Tillväxtrådet 2014-04-26 och 2014-06-06. 

Protokoll från Folkhälsorådet 2014-06-10. 

Protokoll från Lugnet i Falun AB 2014-05-28. 

Protokoll från Falun Borlänge regionen AB 2014-04-16. 

Protokoll från Region Dalarna 2014-05-07. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-08-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 200 Anmälningsärenden 

  

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av anmälda ärenden. 

 

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

2014-08-26 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 201 Delegationsärenden 

  

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten. 

 

Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit delegationsbeslut enligt bilagd 
förteckning. 
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