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§ 32 Närvaro på sammanträdet 

  

Beslut 
Leo Holmström får närvara på sammanträdet. 

Sammanfattning 
Ordföranden föreslår att PRAO-elev Leo Holmström får närvara vid 
dagens sammanträde. 
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§ 33 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP):  
Naturnära boende - bevara "gröna stråk" i anslutning till 
bostadsområden och cykelvägar 

KS0591/13 

Beslut 
Utvecklingsutskottet förslår kommunfullmäktige 

Motionen är besvarad genom att motionärens frågeställningar hanteras  
inom ramen för det sedan tidigare givna uppdraget att se över grön-
strukturplanen samt i kommande uppdrag om fördjupad översiktsplan 
för Falun tätort.  

Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér föreslår i en motion att stadsbyggnadskontoret ska 
utreda var nya framtida industriområden kan anläggas i enlighet med 
motionens förslag, att Falu kommun ska ha en hög ambition vad gäller 
gröna stråk och att avståndet mellan nya industriområden/utvidgning av 
industriområden och bostadsområden/cykelvägar bör vara minst 150 meter, 
samt att kommunens grönstrukturplan ses över efter intentionerna i 
motionen. 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-10-06. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-04. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt stadsbyggnads- och näringslivs-
kontorets förslag. 
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§ 34 Svar på motion från Lars Broman (MP) och Erik 
Eriksson (MP): Gör en skulpturpark, Selma Lagerlöfs 
park 

KS0641/13 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

        Motionen avslås eftersom det föreslagna området är för litet för   
        ändamålet. 

Sammanfattning 
Lars Broman och Erik Eriksson föreslår i en motion att en skulpturpark, 
Selma Lagerlöfs park, anläggs mellan Ordenshuset och den tidigare 
brandstationen vid Fisktorget. 
Beslutet är enligt kultur- och ungdomsnämndens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2014-02-20, § 18/tjänste-
skrivelse 2014-02-07. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt kultur- och ungdomsnämndens 
förslag. 
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§ 35 Svar på motion från Lars Broman (MP), Erik Eriksson 
(MP) och Richard Holmqvist (MP): Biogasmack i Falun 

KS0646/13 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

      Motionen är besvarad genom att Falu kommun fortsätter arbetet, i  
      enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 10 juni 2012, med att  
      etablera ett publikt tankställe vid det planerade biogastankstället för  
      kollektivtrafiken. 

Sammanfattning 
Lars Broman, Erik Eriksson och Richard Holmqvist föreslår i en motion att 
kommunen snarast verkar för att en biogasmack byggs i Falun, t.ex. genom 
att upplåta mark attraktiv för etablering av en bensinstation mot att köparen 
också erbjuder kunderna biogas.  

Falu kommun har i Avfallsplan, i Energi- och klimatprogram och i svaret på 
ett antal motioner uttryckt en positiv inställning till att medverka till att bio-
gasproduktion kommer till stånd. Kommunfullmäktige beslutade den 10 maj 
2012 att det skulle ställas krav på biogas i den pågående kollektivtrafik-
upphandlingen. I övrigt har man dock inte tagit ställning till hur och i vilken 
utsträckning man ska bidra till skapandet av denna infrastruktur.  

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontoret och miljökontorets 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Stadsbyggnads- näringslivskontorets och miljökontorets tjänsteskrivelse 
2014-03-04. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt stadsbyggnads- och näringslivs-
kontorets och miljökontorets förslag. 

Linnea Risinger (MP): Motionen bifalls. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utvecklings-
utskottet beslutar enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och 
miljökontorets förslag. 
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§ 36 Redovisning av medborgarförslag som inte 
färdigbehandlats den 26 februari 2014 

KS0023/14 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

         Stadskansliets redovisning, av medborgarförslag som inte    
         färdigbehandlats den 26 februari 2014, godkänns. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa 
de medborgarförslag som inte färdigbehandlats. 

Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 
10 oktober 2013. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-03-01. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt stadskansliets förslag. 
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§ 37 Begäran om överföring av investeringsmedel från 2013 
till 2014 

KS0014/14 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

1. Trafik- och fritidsnämndens investeringsbudget utökas år 2014 med 
28,4 mnkr för att slutföra pågående investeringsprojekt från 2013. 

2. Kommunfastigheters investeringsbudget utökas år 2014 med  
29,0 mnkr för att slutföra pågående investeringsprojekt från 2013. 

3. Miljönämndens investeringsbudget utökas år 2014 med 0,7 mnkr för 
att slutföra pågående investeringsprojekt från 2013. 

4. IT-kontorets investeringsbudget utökas år 2014 med 0,9 mnkr för att 
slutföra pågående investeringsprojekt från 2013. 

Protokollsanteckning 
Mikael Rosén (M): Beslutet innebär att investeringsbudgeten behöver 
revideras. 

Sammanfattning 
Förvaltningarna lämnar årligen in begäran om överföring av investerings-
medel för pågående projekt som har försenats och därmed inte avslutats 
under innevarande år. Årets överföring från 2013 föreslås till 59,0 mnkr. 

Förutom de nu begärda överföringarna av investeringsmedel har 
kommunfullmäktige i november 2013 redan beslutat om en investeringsram 
på 281,1 mnkr med prioriterade projekt för 2014.  

Överföring av investeringsmedel från 2013 måste ha högsta prioritet, så att 
investeringsprojekten kan slutföras. 

Kommunfastigheter och trafik- och fritidsnämnden har kommit in med 
ansökningar om överföring av investeringsmedel från 2013 med samman-
lagt 57,4 mnkr.  

Miljönämnden behöver omgående utföra det planerade omlöpet 
(dammkonstruktion) vid Kyrkbytjärn. Investeringen på 0,7 mnkr var 
planerad till 2013, men projekteringen har dragit ut på tiden. 

IT-kontoret utökar fortlöpande antalet servrar och accesspunkter i de 
trådlösa nätverken. Total begäran om överföring av medel på 0,9 mnkr. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 
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Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-02-20. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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§ 38 Godkännande av arrendeavtal för kioskbyggnad i 
Geislerska parken 

KS0137/14 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 

         1.   Arrendeavtal gällande rätt att uppföra och bibehålla kioskbyggnad  
               godkänns. 

         2.   Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner arrendeavtal 
               får trafik- och fritidsnämnden i uppdrag att teckna avtalet. 

Sammanfattning 
I genomförandet av den nya Geislerska parken har hela området/marken uppgått 
i kommunal ägo som parkmark. I gällande detaljplan för området finns en byggrätt 
i parken för att möjliggöra byggnation av en serveringsbyggnad. Munktelska huset  
är numer privat och ägs av Robert Östman som kommer att bygga en serveringsbyggnad  
på byggrätten. I Munktelska huset planeras en restaurang och konferensanläggning.  
 
Med anledning av detta har trafik- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadskontorets 
markavdelning i samråd med Robert Östman upprättat ett arrende- och ett nyttjande- 
rättsavtal för de båda byggnaden. Arrendeavtalet löper på 10 år och behöver därmed 
godkännas av kommunfullmäktige. 
Beslutet är enligt trafik- och fritidsnämndens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-01-16, § 11/tjänsteskrivelse 
2013-12-19. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt trafik- och fritidsnämndens förslag. 
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§ 39  Antagande av Cykelplan för Falu kommun  

KS0469/12 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

         Cykelplan för Falu kommun, version mars 2014, antas. 

Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta under förutsättning 
av kommunfullmäktiges beslut  

      1. Remissredogörelsen för Cykelplan för Falu kommun godkänns. 

2. Utvecklingsutskott får i uppdrag att besluta om ändringar i  
    cykelplanen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 18 september 2012, uppdrag 
om att det skulle upprättas cykelplan för hela Falu kommun. 
Stadsbyggnadsberedningen har fungerat som politisk vägledningsgrupp 
under arbetet. 

Efter information i kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav utskottet den 
21 maj 2013 stadbyggnadskontoret i uppdrag att skicka ut Förslag till 
Cykelplan för Falu kommun på remiss. Remissen genomfördes under hösten 
2013. De yttranden som inkom har sammanställts och kommenterats i 
Remissredogörelse – Cykelplan för Falu kommun daterad den 5 mars 2014.  

De ändringar som föreslås i redogörelsen har förts in i Cykelplan för Falu 
kommun, version mars 2014. 

Med de tillägg som gjorts efter remissomgången beräknas nu kostnaden till 
ungefär 132 Mkr vilket innebär ca 7,8 Mkr per år om planen genomföras 
fram till och med år 2030. 

Cykelplanen bör antas av kommunfullmäktige och ska därefter användas i 
verksamhetsplaneringen och budgetarbetet av de inom kommunorganisa-
tionen som ansvarar för utbyggnaden av kommunens infrastruktur. 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontoret förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret tjänsteskrivelse 2014-03-05. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Krister Andersson (-) 
och Linnea Risinger (MP): Enligt stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
förslag.  
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§ 40 Svar på medborgarförslag: Prioritera igångsättning av 
projektet "Cirkulationsplats Norra Järnvägsgatan i 
Falun" 

KS0145/14 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

         Medborgarförslaget är besvarat. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun, med hänvisning till den 
objektlista som överlämnats till Region Dalarna som underlag för Läns-
transportplanen 2010-2021, kallad ”Cirkulationsplats Norra Järnvägsgatan i 
Falun”, återupptar samtal med Trafikverket och påtalar en snar prioriterad 
igångsättning av projektet. 

Trafikverket jobbar tillsammans med Falu kommun och ett stort antal 
medverkande aktörer med en åtgärdsvalsstudie i syfte att skapa ett 
helhetstänk, kring utvecklingen av E16 genom Falun och del av väg 293, 
utifrån trafiksäkerhet, tillgänglighet, framkomlighet, miljö och hälsa.  

Åtgärdsvalsstudien som beräknas vara färdig under våren 2014, ska visa en 
gemensam problembild och slutligen också gemensamma lösningar som en 
eller flera aktörer medverkar till att genomföra.  

Det går inte i dagsläget att säga att korsningen kommer att få högsta prioritet 
bland de fysiska åtgärderna efter väg E16 genom Falun. Det som däremot 
går att redovisa nu är att korsningen kommer att prioriteras högt bland de 
fysiska åtgärderna då den redan tidigare varit med bland kommunens 
anspråk på förbättringar. 

E16 tillhör det nationella vägnätet. Det är Trafikverket som beslutar vilka 
åtgärder som tillgängliga medel i den nationella transportplanen ska 
användas till.  

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-01-27. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-26. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt stadsbyggnads- och näringslivs-
kontoret förslag. 
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§ 41 Svar på förfrågan från Länsstyrelsen gällande 
verksamhetsområde i Kavelmora, Stråtenbo och 
Smedsbo i Falu kommun 

KS0385/13 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

        Stadsbyggnads- och näringslivskontoret tjänsteskrivelse,  
        daterad den 3 mars 2014, överlämnas till Länsstyrelsen som Falu  
        kommuns svar. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen är den tillsynsmyndighet som bevakar att kommunen fullgör 
sin skyldighet att tillgodose behovet av vattentjänster. En fastighetsägare i 
Smedsbo begär att Länsstyrelsen utreder kommunens ansvar för att tillhan-
dahålla VA tjänster i området, enligt § 6 i Lagen om allmänna vattentjäns-
ter  (LAV).   

I en skrivelse inkommen den 14 februari 2014 ger länsstyrelsen Falu 
kommun möjlighet att yttra sig över begäran. 

Enligt LAV § 6 ska kommunen tillgodose behoven av allmänna 
vattentjänster om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa 
eller miljön.  

Falu kommun menar att det för Kavelmora, Stråtenbo och Smedsbo inte 
finns något behov av allmänna vattentjänster.   

Den 13 februari 2014 antog kommunfullmäktige VA-plan för Falu kommun. 
I VA-planen finns en VA-utbyggnadsplan som baseras på ett omfattande 
utrednings och prioriteringsarbete. VA-utbyggnadsplanen listar områden där 
vatten och avlopp behöver lösas i ett större sammanhang. Området Kavel-
mora, Stråtenbo och Smedsbo finns inte med i VA-utbyggnadsplanen, 
eftersom området inte bedöms ha behov av att lösas i ett större samanhang.  

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-02. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt stadsbyggnads- och näringslivs-
kontorets förslag. 
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§ 42 Utvecklingen av Årummet kring Faluån, slutrapport för 
utredningsskedet för etappen Klabbron-Falubron 

KS0481/13 

Beslut 
Utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

        1.   Slutrapporten, inklusive gestaltningsprogram, för projektet  
              Årummet, Klabbron-Falubron, 2014-03-18 godkänns som underlag  
              för fortsatt arbete med genomförandet av föreslagna åtgärder. 

        2.   Igångsättningstillstånd meddelas för Årummet 
              År   2014    10 000 000 kronor 

              År   2015    15 000 000 kronor 

              År   2016    10 000 000 kronor 
        3.   Investeringen finansieras genom avsatta medel i trafik- och  
              fritidsnämndens investeringsbudget. 

        4.  Stadsbyggnads- och näringslivskontoret ges i uppdrag att upprätta  
             förslag till Detaljplan för område vid Faluån, med beaktande av de  
             aspekter som framgår av stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse  
             daterad den 5 mars 2014. 

        5.   Planarbetet ska bekostas av Falu kommun.  

        6.   Planuppdraget innebär inte något slutligt ställningstagande i  
              sakfrågan. 

        7.   Kultur- och ungdomsnämnden kommer att namnsätta parken  
              mellan kvarteret Dalpilen och Faluån. 

         8.  Kommunfullmäktiges beslut från antagandet av kollektivtrafik- 
              planen den 10 april 2003, "att fastställa att linje 701 ska trafikera  
              Östra Hamngatan", ska genomföras. Linjen ges sträckningen Östra 
              Hamngatan-Stigaregatan-Engelbrektsgatan genom området. 

        9.   Årummetprojektet utvidgas med trappan vid Dalarnas museum och  
              cykelparkering vid Gruvgatan samt Östra Hamngatan (från  
              Falugatan till biografen). 

Reservation 
Mikael Rosén (M) och Håkan Hammar reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen godkände den 27 augusti 2013, en preliminär projektplan 
för projekt Årummet,  Klabbron-Falubron, utredningsskedet. Syftet med 
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projektet är att göra Årummet Klabbron-Falubron attraktivare och till en 
mer levande del av Faluns centrum. Det sker genom att utreda vilka 
förutsättningar som finns för nya aktiviteter och etableringar och en mer 
tilltalande gestaltning av området. 

Projektet har genomfört en medborgardialog/idéinsamling. Samråd har skett 
med kommunala nämnder, fastighetsägare, handlare m fl. berörda. Utifrån 
detta har ett gestaltningsprogram och en kostnadssammanställning tagits 
fram.  Av detta följer vilka åtgärder som bör utföras. 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-05 med 
komplettering av förslag till beslut och kostnadsbedömning, prioriteringar 
och tidsplan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Krister Andersson (-) 
och Linnea Risinger (MP): Enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets 
förslag. 

Mikael Rosén (M) och Håkan Hammar (M): Avvakta med beslut eftersom 
ärendet behöver analyseras mer. 

Beslutsgång 
Ordföranden prövar om ärendet ska avgöras idag och finner att utvecklings-
utskottet beslutar så.   
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§ 43 Resecentrum - Södra centrum: Vasaparkens utformning 

KS0169/12 

Beslut 
    Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

Sammanfattning 
Genomförandet av projektet Resecentrum, vilket omfattar en omfattande 
ombyggnad av Södra centrum, innebär att dagens sträckning av 
Korsnäsvägen flyttas till ett nytt läge närmare banvallen. På Korsnäsvägens 
nuvarande plats är avsikten att anlägga en park, Vasaparken. Parken finns 
med dels i den fördjupade översiktsplanen för Södra centrum och dels i 
detaljplan för Knutpunkten. 

Anläggningskostnaderna för parken finns med i underlaget för 
investeringsbudgeten för 2014 och flerårsplanen för 2015– 2016. 

Den 5 mars 2013 beviljade kommunstyrelsen trafik- och fritidsnämnden 
igångsättningstillstånd för investeringsprojektet Resecentrum. Vidare 
beslutades att Vasaparkens slutliga utformning ska godkännas av 
kommunstyrelsen innan anläggandet av parken påbörjas. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret och trafik- och fritidsförvaltningen 
föreslår att den redovisade gestaltningen av Vasaparken godkänns. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets och trafik-och fritidsförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2014-03-04. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Rosén (M) med instämmande av ordförande Jonny Gahnshag (S): 
Enligt beslutet.  

Sänds till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

Trafik- och fritidsnämnden 
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§ 44 Beslut om utredningsuppdrag av Faluån ur ett 
säkerhets- och vattenhushållningsperspektiv 

KS0239/14 

Beslut 
   Stadskansliet får i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnads-och  
   näringslivskontoret, trafik och fritidsförvaltningen och Falu Energi &  
   Vatten AB utreda följande; 

 kartläggning av dämmande sektioner i Faluån mellan 
Östanforsån och Tisksjöns utlopp, 

 utifrån kartläggningen föreslå flödesfrämjande åtgärder och 
önskvärda dämningsgränser inom samma vattenområde, 

 utifrån trafik och fritidsförvaltningens utredning av 
kajskoningarna undersöka om det föreligger behov av 
tätskikt och eller andra åtgärder, 

 kartlägga ev. behov av åtgärder för avbördning av höga 
dagvattenavrinningar, 

 sammanställa kostnader för olika åtgärdsförslag.  

Sammanfattning 
Falu kommun har i egenskap av regleringsansvarig för Faluån ett strikt 
ansvar för skador som kan uppstå vid såväl låga som höga vattenföringar. I 
anslutning till projektet Årummet är det nödvändigt att samtidigt utreda 
fysiska förutsättningar och begränsningar i vattendraget, och utifrån dessa ta 
fram förslag till flödesfrämjande åtgärder. Vidare är det nödvändigt att ta 
fram ett förslag till regleringsstrategi för ån och dess tillrinningsområde. En 
samordnad reglering skulle högst sannolikt bidra till minskade behov av 
flödesfrämjande åtgärder.  

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-03-04. 

Sänds till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

Trafik- och fritidsförvaltningen 

Falu Energi & Vatten AB  
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§ 45 Beslut att ansöka om arrangörskap för SM-veckan 
sommar 2016 och 2017 

KS0144/14 

Beslut 
      1. Kommundirektören får i uppdrag att i samarbete med Visit Södra  
          Dalarna, Dalarnas idrottsförbund och trafik- och fritidsförvaltningen  
          arbeta fram ansökan till Riksidrottsförbundet. 

      2. Preliminärt beslut om finansiering och budget av arrangemanget  
          sker innan tilldelningsbeslut av Riksidrottsförbundet.    

      3. Ärendet återrapporteras till utvecklingsutskottet den 15 april 2014. 

Sammanfattning 
Falu kommun har genom Riksidrottsförbundet fått en inbjudan att ansöka 
om att arrangera SM veckorna sommar under 2016 och 2017. Mod bak-
grund av kommunens tidigare genomförda SM veckor, den kompetens, 
positiva effekter och gedigna förutsättningar, föreslås att en ansökan lämnas 
till Riksidrottsförbundet för att åter kunna genomföra arrangemanget. Visit 
Södra Dalarna förbereder en ansökan som ska vara förbundet tillhanda 
senast den 15 april 2014.  

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag med viss justering 
enligt kursiv stil och tillägg om återrapportering. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-05. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelseförvaltningens 
förslag med justering enligt beslutets kursiva stil och att återredovisning 
sker till utvecklingsutskottets sammanträde den 15 april 2014. 

Sänds till 
Kommundirektören 

Visit Södra Dalarna 

Dalarnas Idrottsförbund 

Trafik- och fritidsnämnden  
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§ 46 Redovisning av rapporten: Kommunens Kvalitet i 
Korthet 2013 

KS0015/13 

Beslut 
         Informationen och resultatet i rapporten ska utgöra underlag för  
         utvärdering till berörda förvaltningars verksamhetsutveckling. 

Sammanfattning 
Det är fjärde året som Falu kommun medverkar i undersökningen 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Undersökningen som samordnas  
av Sveriges kommuner och landsting (SKL) startade 2007 och är årligen åter- 
kommande.  

Inom ramen för KKiK ges förutom möjligheten med jämförelser också 
möjligheten att upptäcka goda exempel från andra kommuners förbättrings- 
arbete. Ett stort generellt förbättringsområde för många kommuner är att  
informera kommuninvånarna om hur väl kommunens service står sig iförhållande  
till andra kommuner. 

KKiK består av ett 40-tal mått vars syfte är att ge en övergripande bild av  
kommunens arbete utifrån perspektiven tillgänglighet, trygghet, delaktighet och 
information, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. För medborgarna  
är dessa perspektiv viktiga.  

SKL har observerat att Falun gjort märkbara förbättringar på fyra mått i den senaste 
undersökningen och har därför bett oss att förklara den positiva utvecklingen.  
 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-03-18. 

Sänds till 
Samtliga nämnder, förvaltningar och kontor 
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§ 47 Information om förstudie kundcentrum 

  

Beslut 
      Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Kommunikationschefen och stadsbyggnads- och näringslivschefen 
informerar om förstudie kundcentrum.  
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§ 48 Lägesrapport om tillväxtprogrammet, 
folkhälsoprogrammet och miljöprogrammet 

KS0235/14 

Beslut 
      Utvecklingsutskottet har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning 
Folkhälsostrateg Angela Poroli, tillväxtstrateg Karin Perers och miljöstrateg 
Thomas Sundin informerar om arbetet med programmen. 
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§ 49 Revidering av tillväxtprogrammet 

KS0216/14 

Beslut 
       Kommundirektören får i uppdrag att revidera nuvarande tillväxt- 
       program under år 2014. 

Sammanfattning 
Nuvarande tillväxtprogram gäller för åren 2010-2014. Om ett nytt 
tillväxtprogram ska finnas from 2015 behöver nuvarande program revideras 
under 2014. 

Faluns hållbarhetsarbete bygger på de tre dimensionerna ekonomisk, social 
och ekologiskt hållbarhet. Snart finns ett nytt miljöprogram och 
folkhälsoprogrammet har påbörjat en revidering. I linje med detta behöver 
även tillväxtprogrammet revideras. 

Faluns vision ”Ett större Falun” ger oss alla en riktning att jobba mot. 
Visionen är vårt gemensamma mål och de insatser som ska göras för att nå 
dit ska alla ske på ett hållbart sätt. 

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-04. 

Sänds till 
Kommundirektören 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

Arbetsmarknads-  och integrationskontoret 

Miljökontoret 
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