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§ 20 Svar på medborgarförslag Alla beslut i Falu kommun 
ska genomsyras av ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet 

KS0129/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget är besvarat genom att hållbar utveckling redan är ett 
övergripande mål för Falu kommun. Kommunen har hållbarhetsprogram som 
ska vara vägledande för all verksamhet och i verksamhetsplaneringen ska alla 
förvaltningar beskriva hur man bidrar till en hållbar utveckling i Falu 
kommun. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att alla beslut i Falu kommun ska vägas mot och 
genomsyras av de tre Hållbarheterna: Ekologisk Hållbarhet, Social Hållbarhet och 
Ekonomisk Hållbarhet. 

Faluns vision ”Ett större Falun” kräver att vi tar hänsyn till ekonomi, miljö och 
folkhälsa när vi fattar beslut.  
För att nå visionen och vårt övergripande mål ”Hållbar utveckling” har vi tre 
strategiska styrdokument. Ett tillväxtprogram för den ekonomiska dimensionen, ett 
miljöprogram för den ekologiska dimensionen och ett folkhälsoprogram för den 
sociala dimensionen. De tre programmen ska samspela och stödja varandra. Allting 
som görs inom Falu kommun ska bidra till ett hållbart samhälle. I budgetplaneringen 
ska alla förvaltningar beskriva hur man bidrar till en hållbar utveckling i Falu 
kommun. Där ska framgå vilka åtgärder som planeras.  

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens och utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-01-22. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-11. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-11-25, § 1. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 21 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) och Stefan 
Clarström (FAP) Inrätta fältsekreterare i Falu kommun 

KS0271/14 

Beslut 
Motionen återremitteras för yttrande i ärendet av Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ). 

 
Sammanfattning 
Maria Gehlin, Stefan Clarström och Kjell Hjort föreslår i en motion att Falu kommun 
anslår 2 mkr i budget för 2015 för inrättande av tre fältsekreterare. Fältsekreterares 
uppdrag är att förhindra att barn- och ungdomar hamnar i utanförskap. De arbetar 
förebyggande och finns i ungdomarnas miljöer. 

Socialnämnden och utvecklingsutskottet föreslår att motionen avslås med hänvisning 
till att socialförvaltningen och andra aktörer inom kommunen redan nu har ett 
förebyggande och uppsökande ansvar. 
Kultur- och ungdomsnämnden ställer sig positiv till motionens intention under 
förutsättning att medel tillskjuts för inrättande av sådana tjänster. 
 
Beslutsunderlag 

Motion 2013-03-22. 

Protokoll från socialnämnden 2014-08-27, § 117/tjänsteskrivelse 2014-07-24. 

Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2014-09-25, § 60/tjänsteskrivelse 2014-09-08. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-11-25, § 2. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Gehlin (FAP) med instämmande av Patrik Andersson (V): Bifall till motionen med 
ändring att anslaget ska beaktas i budget 2016. 

Ordförande Susanne Norberg (S): Återremiss för att höra Brottsförebyggande rådets 
(BRÅ) synpunkter i ärendet. 
 
Beslutsgång  
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att återremittera ärendet. 

_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
 
Brottsförebygganderådet (BRÅ) 



 6 (36) 

 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-12-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 22 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP) 
Regler för bidrag till ideella föreningar i Falu kommun 

KS0328/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Motionen är besvarad. 
 

Reservation 
Åsa Nilser (FP) reserverar sig mot beslutet. 

 
Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér föreslår i en motion att bidragsregler tas fram för ideella 
föreningar i Falu kommun. Botkyrkas regler för bidrag ska användas som förebild. 
Både kultur- och ungdomsnämnden och trafik- och fritidsnämnden har sedan 
lång tid tillbaka tydliga regler för bidrag inom sina områden. Deras regler gör  
det möjligt att förhindra att bidrag ges till icke demokratiska organisationer och 
organisationer som har ett icke demokratiskt syfte. 
 
Beslutet är enligt kultur- och ungdomsnämndens, trafik- och fritidsnämndens och 
utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Motion 2014-04-23. 

Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2014-09-25, § 61/tjänsteskrivelse  
2014-09-08. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-11-05, § 144/ tjänsteskrivelse  
2014-10-20. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-11-25, § 3. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S), Linnea Risinger (MP) och Krister Johansson (S):  
Enligt utvecklingsutskottets förslag. Motionen är besvarad. 
Åsa Nilser (FP): Motionens första punkt är besvarad och den andra bifalls. 
(Botkyrkas regler för bidrag ska användas som förebild för Faluns bidragsregler). 
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Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt sitt 
eget m fl förslag.  

_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
 
Svante Parsjö Tegnér 

Kultur- och ungdomsnämnden 

Trafik- och fritidsnämnden 
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§ 23 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP), Stefan 
Clarström (FAP), Sten H Larsson (FAP) och Anders 
Pettersson (FAP) Hyresbidrag beviljas till 
Dalregementets museum 

KS0354/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Motionen bifalls. Dalregementets museer tilldelas ett hyresbidrag 
budgetåret 2014 om 50 000 kr från den allmänna kulturpotten inom  
ansvarsområde Ej förvaltningsanknuten verksamhet inom kommun- 
styrelsens verksamhetsområde. 

 
 
Sammanfattning 
Maria Gehlin, Sten H Larsson, Stefan Clarström och Anders Pettersson föreslår i en 
motion att kommunfullmäktige beviljar hyresbidrag till Dalregementets museum. 

Dalregementet upprättades år 1625 och lades ned år 2000. Med anor från Gustav 
Vasas tid torde regementet vid sin nedläggning i praktiken ha varit världens äldsta. 
Regementet var förlagt till Falun under åren 1908 – 2000. Några år efter nedlägg-
ningen invigdes ett museum på det gamla regementsområdet. Verksamheten är helt 
ideell. Bidrag till verksamheten är nödvändig för museets fortlevnad. Föreningen 
Dalregementets Museer, som är huvudman för verksamheten, har hos kommunen sökt 
bidrag till hyran för museet med 60 000 kr.  
Kultur- och ungdomsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att 
Dalregementet ska tilldelas ett hyresbidrag på 50 000 kr för budgetår 2014.  

Kulturpotten, som finns inom Ej förvaltningsanknuten verksamhet inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde, kan användas för ej budgeterade 
föreningsstöd. Denna kulturpott uppstod när Falu kommun upphörde att 
betala verksamhetsbidrag till Folkets hus.   

Beslutet är enligt ekonomikontorets och utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Motion 2013-04-26. 

Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2014-04-24, § 41/tjänsteskrivelse 2014-
04-15. 
Ekonomikontoret tjänsteskrivelse 2014-08-25. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-11-25, § 4. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Susanne Norberg (S) och Maria Gehlin (FAP): Enligt utvecklingsutskottets  

förslag. 
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§ 24 Svar på motion från Knut C.A. Scherman (SD)  
Uppsägning av avtalet med Migrationsverket och 
anpassning av ett nytt avtal efter ekonomi och hur 
assimileringen av individerna i kommunen går 

KS0294/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 

 

Reservation 
Madelene Vestin (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 
Sammanfattning 
Knut C.A. Scherman föreslår i en motion att avtalet med migrationsverket 
rivs upp och läggs på en för kommunen mer rimlig nivå, där inte antalet 
lediga lägenheter bestämmer antalet invandrare. 

Beslutet är enligt arbetsmarknads- och integrationskontorets och 
verksamhetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2014-03-27.  

Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-04. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2014-11-26, § 1. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S), Mikael Rosén (M) och Åsa Nilser (FP): 
Enligt verksamhetsutskottets förslag. Motionen avslås. 

Madelene Vestin (SD): Motionen bifalls. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt sitt eget m fl förslag.  
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§ 25 Godkännande av ny avfallstaxa för 2015 

KS0652/14 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Förslag på ny avfallstaxa 2015 godkänns. 

 
Sammanfattning 
Falu Energi & Vatten AB föreslår vissa justeringar i avfallstaxa för 2015. 
Taxan för hushållsavfall har inte höjts på åtta år och föreslås nu höjas med 
 4 %. Detta ska täcka allmänna prisökningar för bränsle och fordon, en 
fortsatt utveckling av återvinningscentralerna samt en utökad 
skolinformation. 
Ingen höjning av tömningsavgifter utan endast en mindre justering görs för 
att få jämna månadsbelopp. 

Beslutet är enligt stadskansliets, Falu Energi & Vatten AB:s och utvecklings- 
utskottets förslag. 
Utvecklingsutskottet beslutade för egen del att korrigering under punkten 4 
om allmänna bestämmelser sker till rätt lag preskriptionslag (1981:130) 
 
Beslutsunderlag 

Förslag på ny avfallstaxa 2015 från Falu Energi & Vatten AB 2014-10-28 och 
ändring av index 2014-11-24. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-11-06. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-11-25, § 5. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 26 Antagande av föreskrifter för hantering av hushållsavfall 

KS0324/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Föreskrifter för hantering av hushållsavfall i Falu kommun antas och 
gäller från och med den 1 januari 2015. 

 
Sammanfattning 

Kommunen är enligt lag skyldig att ha en renhållningsordning som omfattar  
både avfallsplan och avfallsföreskrifter. En avfallsplan har fastställts av kommun- 
fullmäktige den 12 oktober 2012, efter en process gemensam för alla Dalarnas  
kommuner. Därefter har arbetet fortsatt med att ta fram en gemensam mall för 
avfallsföreskrifter. Under 2013 har det genomförts två regionala seminarier om 
avfallsföreskrifternas syfte och de juridiska kraven. En regional arbetsgrupp har 
bearbetat synpunkter och önskemål från Dalarnas kommuner. Avfall Sveriges 
jurist har deltagit i seminarier och arbetsgruppsmöten och bidragit till att föres- 
krifterna ska vara juridiskt korrekta. 

Den regionala samverkan har resulterat i en gemensam föreskriftsmall med 
utrymme för lokala anpassningar. I förslaget till föreskrifter för Falun innebär 
det framför allt att vi fortsätter med behovsanpassad tömningsintervall och att 
föreskrifterna öppnar upp för att ta ett ytterligare steg för att effektivisera logistiken.  
 
Beslutet är enligt miljökontorets och utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2014-11-11 med förslag till föreskrifter om  
hantering av hushållsavfall. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-11-25, § 6. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 27 Slopande av avgiftsfri parkering för miljöbilar 

KS0329/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Avgiftsfriheten tas bort för miljöbilar då Högsta förvaltningsdomstolen 
 i dom klarlagt att lagen om rätt för kommunen att ta ut avgifter inte ger 
utrymme för särbehandling av miljöbilar när det gäller parkeringsavgifter. 
 

2. Kommunfullmäktiges beslut från den 12 juni 2014, § 171 punkt 1 upphör 
därmed att gälla. 

 
Sammanfattning 
Trafik- och fritidsnämnden har utrett avgiftsfriheten för miljöbilar och hur den 
ska avgränsas. Högsta förvaltningsdomstolen har i dom klarlagt att lagen om rätt 
för kommuner att ta ut avgifter inte ger utrymme för särbehandling av miljöbilar 
 när det gäller parkeringsavgifter. Kommunfullmäktiges tidigare beslut om 
avgiftsbefrielse från parkeringsavgift för miljöbil ska därför upphöra att gälla. 

Beslutet är enligt trafik- och fritidsnämndens och utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-11-05, § 151/tjänsteskrivelse  
2014-10-27. 

Dom från Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 6647-13, meddelad i Stockholm 
den 8 oktober 2014. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-11-25, § 7. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mikael Rosén (M): 
Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 28 Antagande av kommunikationspolicy och 
varumärkesplattform 

KS0672/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Föreslagen kommunikationspolicy och varumärkesplattform fastställs,  
med ersatt sida 6 i varumärkesdokumentet till kommunstyrelsens 
sammanträde den 2 december 2014. 

 
Sammanfattning 
Falu kommuns kommunikationsstrategi består av flera delar; kommunikationspolicyn 
och varumärkesplattformen tillsammans med kommande strategier för evenemang och 
våra kommunikationskanaler.  
Den föreslagna kommunikationspolicyn ersätter den nu gällande informationspolicyn.  
Under en rad år har varumärkesarbeten påbörjats i Falu kommun utan att riktigt komma 
i mål. Sedan slutet av 2013 har ett omfattande arbete genomförts i syfte att slutföra 
varumärkesarbetet och då stampa av i visionen Ett större Falun. Även de tre hållbarhets-
programmen har naturligtvis varit vägledande i arbetet med varumärkesplattformen, 
liksom resultatet av de fokusgrupper med falubor som genomfördes år 2011.  
Under olika delar av arbetet har det framkommit ett behov av att Falun måste bli 
tydligare och kunna göra nödvändiga prioriteringar, t.ex. i vilka sammanhang Falun ska 
synas, vilka aktörer vi eventuellt behöver samarbeta mer med och vilken strategi vi ska 
ha för våra evenemang och våra kommunikationskanaler framöver. För att nå ut i 
dagens informationssamhälle krävs en tydlig strategi. Kommunikationspolicyn 
tillsammans med varumärkesplattformen bildar en grund för vår kommunikations-
strategi för Falu kommun.  

Det pågår ett arbete med att ta fram strategier för våra evenemang tillsammans med 
olika samverkansaktörer. Arbetet kommer att redovisas i särskild ordning och sker på 
uppdrag av Evenemangsrådet. Det arbetet kommer att slutföras i början av 2015. 
Under första kvartalet 2015 kommer även en strategi för våra kommunikationskanaler 
att färdigställas, liksom riktlinjer för marknadsföring och sponsring att tas fram.  
Beslutet är enligt kommunikationskontorets och utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunikationskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-11. 

Förslag kommunikationspolicy. 

Förslag varumärkesplattform med ersatt sida 6. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-11-25, § 8. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S), Krister Johansson (S) och Linnea Risinger (MP):  
Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 29 Godkännande av köpeavtal avseende försäljning av 
fastigheten Falun Lilla Aspeboda 28:5 

KS0404/14 

Beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige  

Köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Falun Lilla Aspeboda 
28:5 godkänns. 

Kommunstyrelsens beslutar för egen del 

Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att tillsammans med 
markchefen underteckna köpeavtalet. 

Sammanfattning 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret fick den 15 maj 2014 i uppdrag av 
kommunstyrelsens fastighetsutskott att genomföra försäljning av fastigheten 
Falun Lilla Aspeboda 28:5.  Annonsering har genomförts och ett antal 
indikativa bud har inkommit.  
Serviceutskottet beslutade för egen del att stadsbyggnads- och 
näringslivskontoret får i uppdrag att upprätta köpeavtal i enlighet med 
diskussioner vid sammanträdet och att undertecknat köpeavtal ska 
återredovisas till kommunstyrelsen. 

Beslutet är enligt stadsbyggnadskontorets och serviceutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-18. 

Protokoll från serviceutskottet 2014-11-28, § 5. 
Köpeavtal 2014-11-18. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt serviceutskottets förslag. 
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§ 30 Revidering av taxa för förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem 

KS0686/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Reviderad taxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 
antas.  

2. Nya taxan gäller från terminsstart läsåret 2015/2016. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden lämnar reviderad taxa för förskolor, 
pedagogisk omsorg och fritidshem för antagande. Taxan gäller från 
terminsstart läsåret 2015/2016. 

Beslutet är enligt barn- och utbildningsnämndens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2014-11-12, § 6/ 

tjänsteskrivelse 2014-09-30. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt barn- och utbildningsnämndens 
förslag. 

 

 



 18 (36) 

 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-12-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 31 Godkännande av lokalprogram för Kulturhuset tio14    

KS00072/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Lokalprogram för Kulturhuset tio14 godkänns.  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut 

Konsekvensbeskrivning för lokalprogrammet godkänns. 

Reservation 
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Björn Ljungqvist (M), Åsa 
Nilser (FP), Maria Gehlin (FAP), och Madelene Vestin (SD) reserverar sig 
mot beslutet. 

Patrik Andersson (V) lämnar följande reservation: Jag reserverar mig mot 
beslutet att endast bifalla 3+37 miljoner för ombyggnationen av kulturhuset 
tio14. Att man inte är beredd på att planera och budgetera för sista etappen i 
uppförandet av kulturskolan, gör det tveksamt om projektet verkligen 
kommer att slutföras. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige behandlade lokalprogrammet och investeringsnivån 
för Kulturhuset tio14 den 13 oktober 2014. Ärendet återremitterades till 
budgetberedningen. I majoritetens förslag till investeringsbudget ligger nu 3 
miljoner från år 2014 och 37 miljoner för år 2015 till projektet. Kultur- och 
ungdomsnämndens ordförande redovisar i ordförandebeslut den 21 
november 2014 konsekvenser med den föreslagna investeringsramen och 
ber kommunfullmäktige godkänna lokalprogrammet med beaktande av 
redovisade konsekvenser. 

Beslutet är enligt kultur- och ungdomsnämndens förslag. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut från kultur- och ungdomsnämnden 2014-11-
21/tjänsteskrivelse 2014-11-18 med bilagor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) och Krister Johansson (S): Enligt kultur- 
och ungdomsnämndens förslag, innebärande en kostnad på 3 miljoner för år 
2014 och 37 miljoner för 2015 för ombyggnationen. 
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Mikael Rosén (M) med instämmande av Maria Gehlin (FAP) och Åsa Nilser 
(FP): Återremiss. Av handlingarna framgår att tidigare beslut om att minska 
investeringsvolymen inte har respekterats. I stället innebär förslaget bara en 
etappindelning som innebär att totalkostnaden likafullt skulle hamna på ca 
60 miljoner kronor. I det mycket ansträngda ekonomiska läge Falu kommun 
befinner sig måste vi vara oerhört återhållsamma både vad gäller 
investeringar och driftskostnader. Frågan ska därför återremitteras för att ta 
fram ett förslag som medför påtagligt lägre investerings- och 
driftskostnader. 

Patrik Andersson (V): Enligt kultur- och ungdomsnämndens förslag med 
tillägg av 12 miljoner kronor för att kunna slutföra projektet. 

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

Omröstning begärs. 

Ja-röst: Ärendet avgörs idag. 

Nej-röst: Återremiss 

Omröstningsresultat 
Med 9 ja-röster för att ärendet ska avgöras idag och 6 nej-röster för 
återremiss beslutar kommunstyrelsen att ärendet avgörs idag. 

Ja: Susanne Norberg (S), Jonny Gahnshag (S), Krister Johansson (S), 
Monica Jonsson (S), Mats Dahlström (C), Camilla Sparring (C),  
Erik Eriksson (MP), Linnea Risinger (MP) och Patrik Andersson (V). 

Nej: Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Björn Ljungqvist (M), 
Åsa Nilser (FP), Maria Gehlin (FAP) och Madelene Vestin (SD). 

Därefter ställs ordförandens m fl förslag mot Patrik Anderssons förslag och 
kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 

Sänds till 
Kultur- och ungdomsnämnden 
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§ 32 Överenskommelse mellan Trafikverket och Falu 
kommun om gemensamhetsanläggning för mur 

 KS0169/12 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Överenskommelse mellan Trafikverket och Falu kommun och 
om gemensamhetsanläggning för mur godkänns. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Reservation 
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Björn Ljungqvist (M), Åsa 
Nilser (FP), Maria Gehlin (FAP), Patrik Andersson (V) och Madelene 
Vestin (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Inom ramen för genomförandet av Resecentrum Falun har två stödmurar 
uppförts på ömse sidor om infarten till Tiskenparkeringen, längs spår 1b och 
Korsnäsvägens nya sträckning. Stödmurarna är uppförda för att Falu 
kommun ska få plats med Korsnäsvägens nya sträckning samtidigt som 
Trafikverket ska kunna bredda banvallen.  

För att reglera genomförandet och finansieringen undertecknade parterna ett 
genomförandeavtal i december 2012. Avtalet godkändes av kommun-
fullmäktige den 13 december 2012. I avtalet sägs att Trafikverket ska vara 
ägare av anläggningen. 

Kommunens del av kostnaderna för uppförandet av stödmuraran finns 
upptagen i den godkända investeringsbudgeten för Resecentrum Falun.  
Så som avtalet från 2012 är formulerat kommer kommunens kostnader att 
belasta driftbudgeten. För att kostnaden ska kunna belasta investerings-
budgeten måste murarna bli en anläggning som kommunen kan äga helt 
eller delvis. För att möjliggöra detta bildas en gemensamhetsanläggning. 

För att reglera tillkomsten av gemensamhetsanläggningen har ett förslag till 
överenskommelse mellan Trafikverket och Falu kommun upprättats. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret föreslår att överenskommelse 
mellan Trafikverket och Falu kommun om gemensamhetsanläggning för  
mur godkänns. 
Per Grundström lämnar kompletterande information i ärendet. 
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Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-19 med 
komplettering 2014-12-01. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-11-25, § 10. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S), Jonny Gahnshag (S), Mats Dahlström (C), 
Linnea Risinger (MP) och Krister Johansson (S): Enligt utvecklingsutskottets 
förslag. 

Mikael Rosén (M) med instämmande av Patrik Andersson (V), Åsa Nilser (FP),  
Christina Haggren (M) och Madelene Vestin (SD): Avslag, eftersom förslaget 
att teckna avtal med Trafikverket om en gemensamhetsanläggning för en mur 
skulle innebära att Falu kommun påtar sig ett ansvar för framtida kostnader som 
kommunen inte har enligt nu gällande avtal mellan parterna. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt sitt eget m fl förslag.  
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§ 33 Revidering av bolagsordning för Lugnet i Falun AB 

KS0547/12 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Bolagsordning för Lugnet i Falun AB antas. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 oktober 2014, att utöka aktiekapitalet 
med 2 900 tkr till 3 000 tkr för Lugnet i Falun AB. En följd av beslutet om 
utökat aktiekapital och för fortsatt hantering av ärendet blir att det krävs 
revidering av bolagsordningen, § 4 Aktiekapital, för Lugnet i Falun. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-11-27/förslag till bolagsordning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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§ 34 Svar på medborgarförslag Anpassning av Falu 
kommuns fonder och stiftelser 

KS0268/14 

Beslut 
1. Medborgarförslaget är besvarat i den del som avser att kommunen 

ska ansöka om permutation av stiftelser som har ålderdomliga 
önskemål och regler för utdelning. 
 

2. Medborgarförslaget är bifallet i den del som avser att kommunen 
på sikt ska redovisa en förteckning på samtliga fonder på hemsidan.   

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen aktivt ska ansöka om 
permutation av stiftelser som har ålderdomliga önskemål och regler för 
utdelning. Detta mot bakgrund av att de pengar som inte delas ut går tillbaka 
till fonden och gör att de till slut måste beskattas. Vidare föreslås att 
kommunen redovisar en förteckning på samtliga fonder på hemsidan. Detta 
för att göra det mer transparent och tydligt för de som önskar söka medel. 

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens och allmänna utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-03-19. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-02. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-09-17, § 82. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelseförvaltningens 
förslag. 

Patrik Andersson (V) och Maria Gehlin (FAP): Enligt kommunstyrelse-
förvaltningens förslag och bifall till medborgarförslaget i den delen att en 
förteckning över samtliga fonder ska på sikt redovisas på hemsidan. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Ekonomikontoret och kommunikationskontoret 



 24 (36) 

 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-12-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 35 Beslut om kommundelsutvecklingsmedel för 2015 

KS0420/10 

Beslut 
1.   Aspeboda Intresseförening beviljas 500 000 kr för 

kommundelsutveckling under år 2015. 

2.   Grycksbo Byaråd beviljas 500 000 kr för kommun-
delsutveckling under år 2015.  

Jäv 
Mats Dahlström (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning och 
beslut.   

Sammanfattning 
Falu kommun har avsatt 500 000 kr årligen för åren 2011 – 2013 som lokala 
utvecklingsgrupper kunnat söka, för genomförande av delar ur sina 
utvecklingsplaner. Det är viktigt att ansökan är kopplad till en lokal 
utvecklingsplan samt att olika föreningar samverkar kring genomförandet. 

Målet har varit att årligen utveckla en kommundel genom tillställande av 
kommunala medel. Målet är också att, genom kontinuerligt utvecklingsarbete,  
stärka kommundelarnas identitet och framtidstro, behålla och utveckla det  
befintliga utbudet, skapa trivsammare centrum och mötesplatser, skapa förut- 
sättningar för ökad turism samt samordna och öka marknadsföringen. 
För år 2014 och 2015 har Falu kommun avsatt 1 000 000 kr för att årligen 
ge möjlighet för två kommundelar att genomföra kommundelsutvecklings-
projekt. 

Två ansökningar har inkommit för år 2015:  

• Aspeboda intresseförening, Aspeboda för arbete, fritid och hälsa 

• Grycksbo Byaråd, Projekt Grycksbo. 
 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och utvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-17. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-11-25, § 9. 
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_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Aspeboda intresseförening                                                                           

Grycksbo Byaråd            

Landsbygdsgruppen  
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§ 36 Svar på revisionsrapport över granskning av 
delårsrapport per 2014-08-31 

KS0591/14 

Beslut 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse, den 1 november 2014, lämnas 
som kommunstyrelsens svar på revisionsrapport om granskning av 
delårsrapport per 2014-08-31. 

Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorernas biträde, revisionsbyrån KPMG, redogör 
under sammanfattningen i sin granskningsrapport över kommunens 
delårsbokslut 2014 för sina iakttagelser och synpunkter. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets och verksamhetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport om granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-11-01. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2014-11-26, § 3. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt verksamhetsutskottets förslag. 

Mikael Rosen (M) med instämmande av Maria Gehlin (FAP och  
Åsa Nilser (FP): Enligt verksamhetsutskottets förslag med tillägget att man 
delar revisorernas oro över den ekonomiska utvecklingen i kommunen. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom verksamhetsutskottets förslag. 

Därefter prövas Mikael Roséns tilläggsförslag mot avslag och kommun- 
styrelsen avslår tilläggsförslaget. 

Sänds till 
Kommunrevisionen inkl. Falu kommuns svar 

Ekonomikontoret 
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§ 37 Svar på revisionsrapport över granskning av 
ventilationsprojekt vid Lugnetgymnasiet 

KS0589/14 

Beslut 
Kommunfastigheters tjänsteskrivelse den 10 november 2014 lämnas 
som Falu kommuns svar på revisionsrapport över granskning av 
ventilationsprojekt vid Lugnetgymnasiet. 

Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat ett enskilt projekt 
som berör miljön i kommunens skolor. Genomförd granskning har avsett 
investeringen som gjorts avseende ventilationen på Lugnetgymnasiet. 
Granskningen har inriktats på beslutsprocess, ansvarsförhållande och upp-
följning av aktuellt investeringsprojekt, d v s från behovsinventering ända 
fram till slutbesiktning och utvärdering. Syftet har varit att bedöma Falu 
kommuns styrning och uppföljning av projekt som avser skolmiljön, med 
särskild inriktning på ventilationsförbättrande åtgärder för Lugnetgymnasiet. 

Beslutet är enligt serviceutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunfastigheters tjänsteskrivelse 2014-11-10. 

Sänds till 
Kommunrevisionen inkl. Falu kommuns svar 

Kommunfastigheter 
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§ 38 Information om budget 2015-2017 för Falu kommuns 
bolag och kommunalförbund  

KS0003/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.   

Sammanfattning 
Ekonomikontoret lämnar information om de kommunala bolagens och 
kommunalförbunds budgetar. 

Beslutsunderlag 
Budget 2015 för Falu Stadshus AB, Falu kommuns Förvaltnings AB,  
Falu Energi & Vatten koncernen, Kopparstaden AB, Lugnet i Falun AB 
samt Räddningstjänsten Dala Mitt. 

Sänds till 
Kommunala bolagen 

Kommunalförbund  
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§ 39 Falu kommuns arbete med hållbarhetsprogrammen 

KS0229/13 

Beslut 
Förslag till förändringar av organisation, arbetssätt och styrning 
för arbetet med hållbarhetsprogrammen i Falu kommun antas. 
 

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning från Maria Gehlin (FAP): "Kommunfullmäktige 
fastställer mål och inriktning i programmen för miljö, folkhälsa och tillväxt 
och följer arbetet genom återrapportering i samband med årsredovisning 
samt olika typer av fördjupande uppföljningar och analyser vid behov". 
Kommunstyrelseförvaltningen har haft i uppdrag att (citat) "särskilt belysa 
hållbarhetsarbetet för att skapa förutsättningar för att arbetet, processer och 
styrning sker på effektivaste och bästa sätt".  
Ändå väljer majoriteten (S, C och MP) att organisera hållbarhetsstrategerna 
under miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som inte ens motsvarar 
10% av kommunens verksamheter (exklusive bolagen).  

Hålbarhetsstrategerna placeras dessutom under en chef på enhetsnivå vilket 
innebär att man lika väl kunde ha placerat Hållbarhetsstrategerna under en 
framgångsrik rektor eller en framgångsrik enhetschef inom Äldreomsorgen 
och fått samma resultat. 
Det känns som om kommunledningen är intresserade av att arbeta med allt 
annat än våra Hållbarhetsprogram. Både Miljöprogrammet och 
Folkhälsoprogrammet försenades med 3 år trots att majoriteten har 5000 
tjänstemän till sitt förfogande. Nu väljer man dessutom att organisera 
strategiska funktioner under en förhållandevis liten nämnd. Majoriteten 
skulle förhoppningsvis aldrig komma på tanken att t ex organisera 
kommunikationskontoret eller HR-frågor (personalkontoret) under någon 
annan förvaltning än kommunstyrelsen. Varför ska inte Hållbarhet-
strategerna ges "samma" förutsättningar att arbeta övergripande med sina 
strategiska frågor? 

Sammanfattning 
Under 2014 har kommunstyrelseförvaltningen, på uppdrag av allmänna 
utskottet och i samråd med parlamentariska ledningsgruppen och grupp-
ledarna, genomfört en organisationsöversyn och förändring av kommunens 
förvaltningsstruktur. En del i arbetet har varit att särskilt belysa 
hållbarhetsarbetet för att skapa förutsättningar för att arbetet, processer och 
styrning sker på effektivaste och bästa sätt. 

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens och verksamhetsutskottets 
förslag. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-19. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2014-11-26, § 2. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Linnea Risinger 
(MP): Enligt verksamhetsutskottets förslag. 

Maria Gehlin (FAP): Antar förslaget om Falu kommuns arbete med 
hållbarhetsprogrammen med förändringen att hållbarhetsstrategerna och 
andra nyckelfunktioner inom Hållbar utveckling organiseras under 
kommunstyrelseförvaltningen.    

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

Omröstning begärs. 

Ja-röst: Enligt ordförande Susanne Norbergs m fl förslag. 

Nej-röst: Enligt Maria Gehlins förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 12 ja-röster och 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt 
ordförandens m fl förslag. 

Ja: Susanne Norberg (S), Jonny Gahnshag (S), Mikael Rosén (M), Krister 
Johansson (S), Monica Jonsson (S), Mats Dahlström (C), Camilla Sparring 
(C), Erik Eriksson (MP), Linnea Risinger (MP), Björn Ljungqvist (M), Åsa 
Nilser (FP) och Madelene Vestin (SD).   

Nej: Christina Haggren (M), Maria Gehlin (FAP) och Patrik Andersson (V). 

 

Sänds till 
Miljönämnden 

Stadsbyggnadskontoret 

Kommundirektören 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-12-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 40 Begäran om igångsättningstillstånd Herrhagen 
bostadsgator etapp 1 

KS0599/14 

Beslut 
1. Igångsättningstillstånd beviljas för exploateringsprojektet Herrhagen 

bostadsgator, etapp 1 till 4 995 tkr. 

2. Investeringen finansieras genom avsatta medel i kommunstyrelsens 
exploateringsbudget för 2014/2015. 

Sammanfattning 
Trafik- och fritidsnämnden har inkommit med begäran om 
igångsättningstillstånd för utbyggnad av bostäder i en första etapp i 
Herrhagen till 4 995 tkr. Utbyggnaden innebär ny infrastruktur med 
bostadsgata, ledningar i mark samt gång- och cykelväg för 15 villatomter 
och ett flerbostadshus/serviceboende. Under hösten utförs detaljprojektering 
och anbudsförfarande. Byggstart beräknas ske under februari 2015. 

Ekonomikontoret har ingenting att invända mot beloppet, då det ingår i 
kommunstyrelsens exploateringsbudget. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-10-02, § 127/tjänsteskrivelse 
2014-09-17. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-11-25. 

Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden 

Ekonomikontoret 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-12-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 41 Begäran om igångsättningstillstånd Lilla Källviken 
etapp 1B 

KS0598/14 

Beslut 
1. Igångsättningstillstånd beviljas för exploateringsprojektet  

Lilla Källviken, etapp 1 B. 

2. Investeringen finansieras genom exploateringsavtal med 
Liljefjäll AB 

Sammanfattning 
Falu kommun har tecknat exploateringsavtal med Liljefjäll AB för 
utbyggnad av det nya bostadsområdet Lilla Källviken. Etapp 1A blir klar 
under oktober 2014. 

Exploatören har begärt att kommunen ska påbörja gatu- och lednings-
utbyggnaden för etapp 1B. Under hösten sker projektering och anbuds-
förfarande. Beställning till entreprenör beräknas ske vid årsskiftet 
2014/2015 

Ekonomikontoret har ingenting att invända mot investeringsbeloppet, då  
det är exploatören som betalar totalkostnaden i slutändan enligt trafik- och 
fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-10-02, § 126/ tjänsteskrivelse 
2014-09-16. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-11-25. 

Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden 

Ekonomikontoret 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-12-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 42 Val av ombud, ledamöter, ersättare/suppleanter, 
revisorer, revisorsersättare i bolag, föreningar, och 
organisationer med viss kommunalt engagemang som 
kommunstyrelsen förrättar val  

KS0002/14 

Beslut 
Val av ombud, ledamöter/suppleanter, revisorer, revisorsersättare i 
bolag, föreningar och organisationer med viss kommunalt 
engagemang beslutas enligt bilaga 1 och 2. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska förätta val av ombud, ledamöter, ersättare/ 
suppleanter, revisorer, revisorsersättare i bolag, föreningar och organi-
sationer med visst kommunalt engagemang enligt bilaga 1 och 2 till 
protokollet. Bilaga 1 avser mandatperioden 2014 – 2018 och bilaga 2 
avser år 2015.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1, val avseende mandatperioden. 

Bilaga 2, val avseende år 2015.  

Sänds till 
Valda samt berörda föreningar och organisationer 

Förtroendemannaregistret 

 



                                                                                                         Bilaga 1 till KS 2014-12-02 § 42    
                                                                       

Valda av kommunstyrelsen för mandatperioden 2014-2018 
 
      Folkhälsorådet               

Mats Dahlström (C)  ordf 
Susanne Norberg (S) ledamot 
Linnea Risinger (MP) ledamot 
Christina Haggren (M) ledamot 
Janina Bengtsdotter (FAP) ledamot 

                                              
 
     Miljörådet  

Richard Holmqvist (MP) ordf 
Jessica Wide (S) ledamot 
Jenny Drugge (C) ledamot 
Göran Forsén (M) ledamot 
Elmedin Kunalic (FAP) ledamot 

  
 
 
     Tillväxtrådet        

Jonny Gahnshag (S) ledamot 
Camilla Sparring (C) ledamot 
Erik Eriksson (MP) ledamot 
Mikael Rosén (M) ledamot 
Veronica Zetterberg (M) ledamot 
 Högskolan Dalarna 
 näringslivsrepresentant 
 näringslivsrepresentant 
 näringslivsrepresentant 
 näringslivsrepresentant 
 Landstinget Dalarna 

(Kompletteras KS 2015-02-03) 
 

 
Handelns utveckling i Falu kommun, styrgrupp för  
Jonny Gahnshag (S) ledamot 
Göte Persson (C) ledamot 
Richard Holmqvist (MP) ledamot 
Sten H Larsson (M) ledamot 
Ulf Fransson (FP) ledamot 
 

      
Brottsförebyggande råd, Faluns lokala 
Susanne Norberg (S) ordförande 
Peter Gehlin (FAP) vice ordförande 
 



 
      Internationellt råd 

Susanne Norberg (S) ordf  
Mats Dahlström (C) ledamot 
Christina Haggren (M) ledamot 

     Samt kommundirektör och internationell koordinator 
 
 

Landsbygdsråd   
Mats Dahlström (C) Ordförande 
Jonny Gahnshag (S) Ledamot 
Maj Ardesjö (MP) Ledamot 
Carin Gustafsson (M) Ledamot 
Jon Bylund (FP) Ledamot 
Gösta Wikman (FAP) Ledamot 
Ilona Nyland (KD) Ledamot 
Rolf Gradén  (V) Ledamot 
Bo Lindén (SD) Ledamot 
Adjungerade till Landsbygdsrådet såsom representanter för 
Kommunbygderådet: Fn Thomas Björklund och Joakim Nordlund 

 
 
     Handikapprådet, Kommunala 

Susanne Norberg (S) ordf  
Camilla Sparring (C) ledamot 
Vanja Ottevall (M) ersättare 

 
 
      Integrationsråd, Faluns  

Krister Andersson (S) ordförande 
Maj Ardesjö (MP) representant för majoriteten 
Katarina Gustavsson (KD)  representant för oppositionen 

 
 

     Pensionärsrådet, Kommunala 
Lars Broman (MP) Ledamot 
Fanny Johnson (FP) Ersättare 

 
 
 
 
                       Arbetsmarknadsrådet, Regionala 

Ledamöter Personlig ersättare 
Susanne Norberg (S) Jonny Gahnshag (S) 
Anetta Kero (MP) Andreas Kahr (C) 
Christina Haggren (M) Svante Parsjö Tegnér (FP) 

                
        Barn- och utbildningsnämndens (BUN) representant: ordförande i BUN 



 
    Begravningsombud enligt 10 kap begravningslagen   

Anna Hägglund (C) 
 

 
Coompanion Kooperativ Utveckling Dalarna, kommunstyrelsens 
representanter till styrelsen 
Erik Eriksson (MP) kommunstyrelsens representant i 

styrelsen i första hand  
Björn Ljungqvist (M) kommunstyrelsens representant i 

styrelsen i andra hand 
 
Coompanion Kooperativ Utveckling Dalarna, representanter vid 
föreningsstämman   
Mats Dahlström (C) representant 
Jan E Fors (M) ersättare 
 
 

                  Dalabanans Intressenter 
Jonny Gahnshag (S) ledamot 
Mikael Rosén (M)  ersättare 
 
Dalabanans Intressenter, representanter vid föreningsstämman   
Lars Broman (MP) representant 
Åsa Nilser (FP) ersättare  

  
   
    Dala Sports Academy ekonomisk förening, företrädare för Falu  
     kommun i styrgruppen                

Jonas Lennerthson (S) ordinarie  
Bertil Eek (M) suppleant 

 
 
    Dalarnas Idrottsmuseum Lugnet , Stiftelsen   

Jonas Lennerthson (S) ledamot 
Håkan Nohrén (M) ersättare 

    Till protokollet antecknas att Öhrlings PriceWaterhouseCoopers lämnar uppgift om 
    auktoriserad revisor samt ersättare: Helena Rystedt och Emil Forsling 
   
 

                   Gefle-Dala Jernvegs styrelse, museiföreningen  
Bengt Thored (opol) adjungerad ledamot 
 

    
   Healthy Cities nätverk, Nationellt    

Mats Dahlström (C) representant 
Christina Haggren (M) ersättare 

 



Bergslagsnätverkets styrgrupp för länsnätverk mot rasism och   
främlingsfientlighet, kontaktperson    
Laila Edholm (opol) kontaktperson 

 
 
                      Nyföretagarecentrum, Falu 

Mats Dahlström (C) Ledamot 
Jan E Fors (M) Ersättare  

 
  
 

                   Partnerskap Bergslagsbanan, Ledningsgrupp 
Mats Dahlström (C) Ledamot 
Mikael Rosén (M) ersättare 

 
 
    Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond, styrelse för 
     enligt den turordning som överenskommits mellan huvudmännen 

Karl-Erik Pettersson (S) Ledamot 
Björn Ljungqvist (M) ersättare 
 
Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond,  
ombud vid huvudmannamöte för  
Carl-Erik Nyström (C) ombud 
Catharina Hjortzberg- Nordlund (M)        suppleant 
 

 
                   Säkra och trygga kommuner, Statens Folkhälsoinstituts aktionsgrupp  

Anna Hägglund (C) Falu kommuns representant 
 
 
Stiftelsen Stora Kopparberget,  lekmannarevisor 

 Bengt Thored                                 (OPOL) 
 
    Världsarvsrådet i Falun  

Jonny Gahnshag (S) Ledamot 
Inger Strandmark (FP) Ledamot 
Pelle Ahnlund  (opol) Ledamot 

  
                                      

  
Studenternas hus Kåre, företrädare för Falu kommun i styrelsen för 
Föreningen   

  
Jan-Olof Fält (S) ordinarie  
Lars Åkerstedt (M) ordinarie 
Anna Hägglund (C) ersättare 
Fredrik Adolphson (FP) ersättare 
 



Samverkansberedningen mellan kommun och landstinget 
verksamhetsutskottets ordförande  
för år 2015;  

Ledamot 

verksamhetsutskottets 2:e vice 
ordförande  

Ledamot 

socialnämndens ordförande  Ledamot 
socialnämndens 2:e vice ordförande  Ledamot 
omvårdnadsnämndens ordförande  Ledamot 
omvårdnadsnämndens 2:e vice 
ordförande 

Ledamot 

barn- och utbildningsnämndens 
ordförande 

Ledamot 

barn- och utbildningsnämndens 2:e 
vice ordförande  

Ledamot 

 
 

 
 

 
 



                                                                                                           Bilaga 2 till KS 2014-12-02, § 42 
   

OMBUD, LEDAMÖTER, ERSÄTTARE/SUPPLEANTER, REVISORER, REVISORSERSÄTTARE I 
BOLAG, FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER MED VISST KOMMUNALT ENGAGEMANG 
 
Följande redovisning omfattar förtroendevalda som har blivit valda till uppdrag inom 
bolag, föreningar och organisationer med visst kommunalt engagemang.  
 
Nedan angivna val omfattar valperiod 2015 (om annat ej anges i anslutning till de 
valda i förteckningen) 
 
Val av ombud vid bolagsstämmor    
Kommunstyrelsens ordförande utser representanter för att representera kommunens 
aktier i börsbolag och förvaltade fonder samt 
att därvid utöva tillkommande rösträtt vid bolagsstämmor 2015. 
 
 
 
Val av ledamot och ersättare i Arkivcentrum i Dalarnas ekonomiska förening 
Staffan Nilsson (S) ledamot 
Jan-Olov Montelius (M) ersättare 
 
 
Val av ombud/representant Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening 
under perioden från 2015 års ordinarie föreningsstämma till 2016 års ordinarie 
föreningsstämma 
Ingvar Sahlander (S) ombud 
 
 
Val av ombud vid Dala Airport AB: bolagsstämmor  
Mats Dahlström (C) ombud 
Kent Svens (M) ersättare 

                       
  

Val av ombud vid AB Dalaflyget: bolagsstämmor  
Mats Dahlström (C) ombud 
Kent Svens (M) ersättare 
 
 
Val av företrädare för Falu kommun vid Dala Vindkraft Ek förenings 
 ordinarie föreningsstämma under 2015. 
Mats Dahlström (C) ombud 
Salah Deesha (FAP) ersättare 
 
 
Val av företrädare för Falu kommun vid Falun Borlänge regionen AB:s 
ordinarie bolagsstämma liksom vid varje ajournerad stämma utöva 
kommunens rösträtt 
Mats Dahlström (C) ledamot 
Christina Haggren (M) ersättare 
 
 
 



 
 
Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Falu Jaktvårdskrets 
Anders Ax (S) ledamot 
Kjell Hjorth (FAP) ersättare 
 
 
Val av ombud vid Falu P AB: bolagsstämmor  
Jonny Gahnshag (S) ombud 
Mats Dahlberg (M) ersättare 
 
 
Val av ombud i Falu Stadshus AB:s bolagsstämmor samt ledamot att före-   
träda Falu kommuns aktier 

Ombud Ersättare 
Karl-Erik Pettersson (S) Staffan Nilsson (S) 
Agneta Ängsås (C) Anna Hägglund (C) 
Erik Eriksson (MP) Richard Holmqvist (MP) 
Christina Haggren (M)  Björn Ljungqvist (M) 
Anders Hedenmark (FP) Bodil Skogberg (FP) 
Gösta Wikman (FAP) Tore Karlsson (FAP) 
Åke Bäck (KD) Sonja Chirwani (KD) 
Patrik Andersson (V) Pia Persson (V) 
Madelene Vestin (SD) Mikael Pettersson (SD) 
 
Karl-Erik Pettersson (S) med Christina Haggren (M) som ersättare utses att 
företräda Falu kommuns aktier i Falu Stadshus AB:s bolagsstämmor under 2015.  
 
 
Val av ombud till Intresseföreningen Bergslaget årsmöte 2015 
Linnea Risinger (MP ombud 
  
   
Val av en kommunal representant med en ersättare i bolagsstämma för  
IUC Dalarna AB 
Mats Dahlström (C) kommunal representant 
Björn Ljungqvist (M) ersättare 
 
 
Val av ombud och ersättare Kommuninvest Ekonomisk Förening under 
perioden från 2015 års ordinarie föreningsstämma till 2016 års ordinarie 
föreningsstämma 
Susanne Norberg (S) ombud 
Anders Hedenmark (FP)                          ersättare 
 
 
Val av ledamöter i LAG-gruppen för Falun-Borlänge LEADERområde 
Ledamöterna väljs på två år vid ordinarie årsstämma          
Jonny Gahnshag (S) Ledamot 2014-2015 
Helena Lindström (M) Ledamot         2015-2016 

                       
 
 



 
Val av företrädare för Falu kommuns i LOC under 2015 
 Local Organisation Committee (Skid-VM i Falun 2015) 
Jonny Gahnshag (S) ordinarie 
Mikael Rosén (M) ersättare 

 
 

Val av företrädare för Falu kommuns aktier vid 
 Skid-VM i Falun 2015 AB:s bolagsstämmor under 2015 
Ragnar Kroona (S) ordinarie 
Mikael Rosén (M) ersättare 
 
 
Val av ombud i Marknadsbolaget Visit Falun Södra Dalarna AB:s 
bolagsstämmor samt ledamot att företräda Falu kommuns aktier 

Ombud Ersättare 
Karl-Erik Pettersson (S) Staffan Nilsson (S) 
Britt-Marie Romlin (C) Jenny Drugge (C) 
Richard Holmqvist (MP) Kenth Carlsson (MP) 
Bertil Eek (M)  Bo Wickberg (M) 
Inger Strandmark (FP) Bodil Skogberg (FP) 
Tore Karlsson (FAP)  Violet Maskoonee (FAP) 
Åke Bäck (KD) Sonja Chirwani (KD) 
Patrik Andersson (V) Pia Persson (V) 
Mats Nordberg (SD) Knut C.A. Scherman (SD) 
 
Karl-Erik Pettersson (S) med Bertil Eek (M) som ersättare utses att företräda Falu 
kommuns aktier i bolagets bolagsstämmor 2015. 
 
 
Val av ombud vid Västra Falun AB: bolagsstämmor  
Linnea Risinger (MP) ombud 
Bo Wickberg (M) ersättare 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-12-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 43 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 Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan  
2014-09-29. 

Protokoll från tillväxtrådet 2014-10-27. 

Protokoll från folkhälsorådet 2014-11-04. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-12-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 44 Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 

KS0079/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av anmälda ärenden. 

Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning.



FALU KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
Anmälningsärenden till sammanträdet 2014-12-02 
 
 

Nr 
 

Ärende  Dnr 

1.  Minnesanteckningar från Gysams ledningsgrupp 2014-10-17 
 

KS0017/14 

2.  Protokoll från Falu Energi och Vatten AB 2014-10-24 
Protokoll från Falu Elnät 2014-10-24 
Protokoll från Falu Kraft AB 2014-08-26 
 

KS0019/14 

3.  Protokoll från Räddningstjänsten Dala Mitt 2014-10-06 
 

KS0016/14 

4.  Protokoll Kommunala handikapprådet 2014-09-24 
Protokoll Kommunala Handikapprådets arbetsutskott 2014-09-24, 2014-
10-07 och 2014-11-12 
 

KS0218/14 

5.  Skrivelse från Länsstyrelsen 2014-10-14 Förordnande som 
vigselförrättare 
 

KS0010/14 
 

6.  Tvisteförhandling 2014-10-16 Begäran om förhandling gällande 
verksamhet inom socialnämnden 
Tvisteförhandling 2014-10-17 Begäran om förhandling gällande 
verksamhet inom omvårdnadsnämnden 
 

KS549/14 
KS548/14 

7.  Tillägg till överenskommelse om samarbete mellan Falu kommun och 
Skid-VM i Falun 2015 AB angående mät och karttjänster 
 

KS0297/11 

8.  Avsiktsförklaring angående datacenter EcoDC KS0651/14 
 

9.  Minnesanteckningar från Faluns lokalt brottsförebyggande råd 
 2014-10-03  
 

KS0013/14 
 

10.  Vistelsetider allmän förskola för 3-5 åringar     
 

KS0687/14 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-12-02 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

§ 45 Delegationsärenden till kommunstyrelsen 

KS0080/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten.  

Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit delegationsbeslut enligt bilagd 
förteckning. 

 

 
 



FALU KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
Delegationsbeslut sammanträdet 2014-12-02 
 
 

Nr 
 

Ärende  Dnr 

1.  Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2014-10-14  

2.  Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-10-15  

3.  Protokoll från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2014-10-15  

4.  Protokoll från kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2014-
10-13 
 

KS0052/14 

5.  Protokoll Evenemangsrådet 2014-10-08 samt tillhörande 
delegationsbeslut 
 

KS0025/14 

6.  Protokoll från Tillväxtrådet 2014-10-27  
 

 

7.  Delegationsbeslut om stöd för vänortsaktivitet KS005/14 

8.  Delegationsbeslut om servitut juni-okt 2014 
Delegationsbeslut om marköverlåtelser juni-nov 2014 
 

KS0223/14 

9.  Från stadsbyggnadskontoret: 
Personalärenden maj-nov 2014 
 

KS0348/14 

10.  Från ekonomikontoret: 
Fordonsbeställningar perioden 2014-06-01--2014-09-30 samt 
avropsbekräftelse 
 

KS0086/14 

11.  Från personalkontoret: 
Bemanningscenter  
Personalärenden 
Förhandlingar - överläggningar  
Pensioner 

Förhandling om stadigvarande förflyttning enligt §6 AB 2014-11-
10   

 
KS0054/14 
KS0061/14 
KS0062/14 
KS0064/14 
KS0187/14 

 


	§ 20 Svar på medborgarförslag Alla beslut i Falu kommun ska genomsyras av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
	§ 21 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) och Stefan Clarström (FAP) Inrätta fältsekreterare i Falu kommun
	§ 22 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP) Regler för bidrag till ideella föreningar i Falu kommun
	§ 23 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP), Stefan Clarström (FAP), Sten H Larsson (FAP) och Anders Pettersson (FAP) Hyresbidrag beviljas till Dalregementets museum
	§ 24 Svar på motion från Knut C.A. Scherman (SD)  Uppsägning av avtalet med Migrationsverket och anpassning av ett nytt avtal efter ekonomi och hur assimileringen av individerna i kommunen går
	§ 25 Godkännande av ny avfallstaxa för 2015
	§ 26 Antagande av föreskrifter för hantering av hushållsavfall
	§ 27 Slopande av avgiftsfri parkering för miljöbilar
	§ 28 Antagande av kommunikationspolicy och varumärkesplattform
	§ 29 Godkännande av köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Falun Lilla Aspeboda 28:5
	§ 30 Revidering av taxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
	§ 31 Godkännande av lokalprogram för Kulturhuset tio14
	§ 32 Överenskommelse mellan Trafikverket och Falu kommun om gemensamhetsanläggning för mur
	§ 33 Revidering av bolagsordning för Lugnet i Falun AB
	§ 34 Svar på medborgarförslag Anpassning av Falu kommuns fonder och stiftelser
	§ 35 Beslut om kommundelsutvecklingsmedel för 2015
	§ 36 Svar på revisionsrapport över granskning av delårsrapport per 2014-08-31
	§ 37 Svar på revisionsrapport över granskning av ventilationsprojekt vid Lugnetgymnasiet
	§ 38 Information om budget 2015-2017 för Falu kommuns bolag och kommunalförbund
	§ 39 Falu kommuns arbete med hållbarhetsprogrammen
	§ 40 Begäran om igångsättningstillstånd Herrhagen bostadsgator etapp 1
	§ 41 Begäran om igångsättningstillstånd Lilla Källviken etapp 1B
	§ 42 Val av ombud, ledamöter, ersättare/suppleanter, revisorer, revisorsersättare i bolag, föreningar, och organisationer med viss kommunalt engagemang som kommunstyrelsen förrättar val
	§ 43 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
	§ 44 Anmälningsärenden till kommunstyrelsen
	§ 45 Delegationsärenden till kommunstyrelsen
	Bilaga KS val  mandatperioden 2014-2018.pdf
	Folkhälsorådet
	Miljörådet
	Brottsförebyggande råd, Faluns lokala
	Internationellt råd

	Landsbygdsråd
	Handikapprådet, Kommunala


	Begravningsombud enligt 10 kap begravningslagen
	Dalabanans Intressenter
	Nyföretagarecentrum, Falu
	Partnerskap Bergslagsbanan, Ledningsgrupp
	Världsarvsrådet i Falun



	Bilaga KS årliga val 2014 .pdf
	Bilaga 2 till KS 2014-12-02, § 42
	Val av ledamot och ersättare i Arkivcentrum i Dalarnas ekonomiska förening




