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2013-10-01 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 189 Svar på medborgarförslag Anställning och 
praktikplatser för personer med funktionsnedsättning 

KS0118/12 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget är besvarat genom att Falu kommun redan  
arbetar aktivt med den här typen av frågor och det finns därmed  
inte något särskilt behov av att inrätta en speciell policy. Falu kommun  
har dock ambitionen att vara ett föredöme inom detta område och tar förslagets 
intentioner med vid kommande revidering av likabehandlingplanen. 

Sammanfattning 
Medborgarförslagsställarna uppmanar Falu kommun att sätta upp policys 
för hur stor del av kommunens anställda som ska ha någon form av 
funktionsnedsättning samt inrätta policys för praktikplatser för personer 
med funktionsnedsättning. Därutöver vill förslagsställarna att kommunen 
ska vara en positiv förebild, i ovanstående frågor, för andra verksamheter i 
regionen. 

Beslutet är enligt personalkontorets och allmänna utskottets förslag.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-01-16. 

Personalkontorets tjänsteskrivelse 2013-09-03. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-09-18, § 72.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Rosén (M) med instämmande Jonny Gahnshag (S): Enligt allmänna 
utskottets förslag men med förtydligandet att Falu kommun har ambitionen 
att vara ett föredöme inom detta område och ha förslagets intentioner med 
vid kommande revidering av likabehandlingsplanen. 
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§ 190 Svar på motion från Ove Raskopp (-): Förbättrad och 
rättvis beräkningsmodell av skolans kostnader 

KS0338/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

Motionen avslås med motivering att förslaget strider mot Falu 
kommuns styrmodell och god ekonomiskt hushållning. Falu 
kommun följer Skolverkets rekommendationer av vad som är  
viktigt att ta hänsyn vid resursfördelning till skolorna. 

Sammanfattning 
Ove Raskopp föreslår i en motion att en förbättrad och rättvis beräknings-
modell av skolans kostnader skapas, enligt beskriven modell. Vinst 
genererad av skattemedel ska inte få tas ut och ett förbättrat resursan-
vändande i Faluns skolor ska göras. 

Beslutet är enligt skolkontorets och barn- och utbildningsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-04-03. 

Skolkontorets tjänsteskrivelse 2013-09-09. 

Protokoll från barn- och utbildningsutskottet 2013-09-16, § 39. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt barn- och utbildningsutskottets 
förslag. 
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2013-10-01 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 191 Redovisning av medborgarförslag som inte 
färdigbehandlats den 28 augusti 2013 

KS0023/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Stadskansliets redovisning, av medborgarförslag som inte 
färdigbehandlats den 28 augusti 2013, 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 
11 april 2013. 
Beslutet är enligt stadskansliets och utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2013-09-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-09-17, § 95. 

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

 



 7 (26) 

 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 192 Redovisning av motioner som inte färdigbehandlats den 
28 augusti 2013 

KS0023/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Stadskansliets redovisning av motioner som inte färdigbehandlats 
den 28 augusti 2013 godkänns. 

 
 

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

Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 
11 april 2013. 

Beslutet är enligt stadskansliets och allmänna utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadkansliets tjänsteskrivelse 2013-09-04. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-09-18, § 73. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt allmänna utskottets förslag. 
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Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 193 Utvidgning av verksamhetsområde för allmänt VA i 
Herrgårdsviken 

KS0428/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Utöka verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen till att omfatta Herrgårdsviken. 

2. Särtaxa ska tillämpas i området. 

Sammanfattning 
Falu kommun beslutade den 11 oktober 2012 att anta ett planprogram för 
Herrgårdsviken-Sundet som föreslår att allmänt VA ska anläggas i området. 
Inför beslutet hade också de boende i Herrgårdsviken-Sundet gemensamt 
beslutat att en allmän VA-anläggning är den lösning de ser som mest 
lämplig. I planprogrammet utreddes också möjligheterna för att skapa nya 
tomter för småhus i området. 

För att anlägga allmänt VA i området måste verksamhetsområde bildas. 
Stadsbyggnadskontoret föreslår ett verksamhetområde som omfattar 
samtliga bebyggda fastigheter längs vägen in till Herrgårdsviken-Sundet.  

Beslutet är enligt stadsbyggnadskontorets och utvecklingsutskottets förslag. 

Utvecklingsutskottet beslutade för egen del att stadsbyggnadskontoret får i 
uppdrag att upphäva gällande detaljplan för Herrgårdsviken. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-02. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-09-17, § 96. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 194 Bildande av kommungemensam nämnd avseende 
prövning och tillsyn enligt alkohollag, tobakslag och 
läkemedelslag 

KS0482/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Samverkansöverenskommelse enligt förslag fastställs. 

2. Reglemente för gemensam nämnd enligt förslag fastställs. 

3. Riktlinjer antas för serveringstillstånd med följande ändringar. På 
sidan 10, att kravet på restaurangens pris på matutbud ska sänkas i 
motsvarande mån som den tillfälliga sänkningen av priset på alkohol 
stryks. På sidan 18, att kravet för slutna sällskap att i förväg ange 
vissa bestämda personer inför en tillställning stryks. 

4. Handläggarorganisationen samlas i en gemensam organisation 
lokaliserad till Falu kommun. 

5. Respektive kommun finansierar deltagande i den nya organisationen 
genom medel motsvarande sin bruttokostnad enligt tabell i 
samarbetsöverenskommelsen, samt kostnader för läkemedelstillsyn. 

6. Solidariskt finansiera de investeringskostnader som uppstår vid 
bildandet av en ny organisation i form av utrustning av arbetsplatser. 
Investeringskostnaden beräknas uppgå till cirka 50 tkr per 
arbetsplats. 

7. Beslut om avgifter/taxor vad avser tillsyn, tillståndsrådgivning inom 
berörda verksamhetsområden ligger kvar hos respektive kommun. 

8. Den gemensamma nämnden med tillhörande organisation bildas från 
och med den 1 januari 2014. 

9. Fastställa att den gemensamma nämnden får i uppgift att speciellt 
följa upp utvecklingen avseende: 

• Kostnad för gemensam nämnd 

• Den ekonomiska kompensationen från kommunerna för 
läkemedelshandläggning 

• Resekostnader 

• Utvärdering av kostnad för hjälp med tillsyn utöver 
alkoholhandläggarnas egen tillsyn 

• Utvärdera möjligheterna att föra över uttagande av avgifter/taxor 
inom områdets kompetensområde till den gemensamma 
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nämnden efter 2 år och i samband därmed också se respektive 
kommuns årliga bruttokostnadsbidrag till den gemensamma 
nämnden 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del  
         Ekonomikontoret får i uppdrag att förbereda en gemensam budget för  
         den gemensamma nämnden. 

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

Sammanfattning 
Kommunerna ser ett behov av att samla alkoholhandläggningen i ett 
gemensamt kontor utifrån ett antal olika aspekter. Det finns ett självklart 
värde ur rättssäkerhetssynpunkt att tillämpningen av alkohol- och 
tobakslagen sker på ett så lika sätt som möjligt i alla kommuner i riket. En 
samverkan i någon form ger en bra grund för att likrikta tillämpningen av 
speciallagarna, vad avser alkohol- och tobakslagen samt läkemedelslagen. 
Socialnämnden har vid sitt sammanträde den 28 augusti 2013 föreslagit att 
en gemensam nämnd bildas. Miljönämnden behandlar ärendet den 2 oktober 
2013. 

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag men med tillägg till 
utvecklingsutskottets förslag att ekonomikontoret får i uppdrag att förbereda 
en gemensam budget för den gemensamma nämnden. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Falun Borlänge Regionen 2013-07-03, inklusive utredning 
med bilagor samt förslag till beslut. 

Socialnämndens protokoll 2013-08-28, § 153/tjänsteskrivelse 2013-08-15. 

Svar från omvårdnadsförvaltningen. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-09-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-09-17, § 97.            

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-09-24.                                                                                                                                                                                              

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

Sten H Larsson (--): Förslaget avslås. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 195 Antagande av reviderade riktlinjer för serveringstillstånd 

KS0455/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. De reviderade riktlinjerna för serveringstillstånd enligt 
alkohollagen, daterade den 5 juni 2013, antas. 

2. Den gemensamma nämnden rekommenderas att implementera 
föreslagna justeringar i nämndens riktlinjer 

På sidan 12 och 13, att kravet på restaurangens pris på matutbud ska   
sänkas i motsvarande mån som den tillfälliga sänkningen av priset  
 på alkohol stryks. 

På sidan 19, att kravet för slutna sällskap att i förväg ange vissa  
            bestämda personer inför en tillställning stryks. 

Sammanfattning 
De riktlinjer som har tagits fram av socialnämnden är med bakgrund utifrån 
det eventuella samarbetet att ingå i det gemensamma handläggarkontoret 
inom Falun-Borlänge regionen. 

Beslutet är enligt punkt 1 och 2 i stadskansliets och utvecklingsutskottets 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen 2013-06-05. 

Modell för kommunala riktlinjer för serveringstillstånd från Statens 
folkhälsoinstitut, 2012. 

Protokoll från socialnämnden 2013-06-19, § 134/tjänsteskrivelse 2013-06-05. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2013-09-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-09-17, § 98. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag men 
med förtydligande av att föreslagna justeringar implementeras i den 
gemensamma nämndens riktlinjer. 
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§ 196 Boendeplan 2013-2030 för omvårdnadsförvaltningen 

KS0414/13 

Beslut 
Ärendet återremitteras för komplettering av ekonomiskt underlag samt 
för att ge omvårdnadsnämnden möjlighet att yttra sig till den 29 oktober 
då ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde. 

 

Sammanfattning 
Omvårdnadsförvaltningen har tagit fram en ny Boendeplan för äldre. För att 
säkerställa att de fastighetsstrategiska och ekonomiska övervägandena görs, 
kompletterar ekonomikontoret och kommunfastigheter beredningen med att 
belysa konsekvenserna av olika handlingsalternativ innan planen går vidare 
till fullmäktige för antagande. Vid sammanträdet presenteras kalkyl över 
driftkostnaderna för i planen upptagna objekt. Vidare belyses de olika 
fastigheternas aktuella status.   

Fastighetsutskottet beslutade enligt kommunfastigheters förslag att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande men med 
beaktande av att byggnation av 32 lägenheter i Hälsinggårdsområdet ska 
påbörjas innan byggnationen av 48 lägenheter i Britsarvsområdet. 
Föreslagna investeringar kompletteras med preliminära driftkostnader. 

Beslutsunderlag 
Kommunfastigheters tjänsteskrivelse 2013-09-10. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2013-09-17, § 52. 

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

Sänds till 
Kommunfastigheter 

Ekonomikontor 

Omvårdnadsnämnden 
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§ 197 Indelning i valkretsar och valdistrikt 

  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Nuvarande valkretsindelning kvarstår. 

2. Länsstyrelsen föreslås att nuvarande indelning i valdistrikt ska vara 
oförändrad. 

Sammanfattning 
Enligt Vallagen ska indelningen i valkretsar beslutas av kommunfullmäktige 
senast den 31 oktober året före det valår då den nya indelningen ska gälla 
för första gången. 

Länsstyrelsen ska på förslag från kommunfullmäktige besluta om indelning 
i valdistrikt. 
Beslutet är enligt valnämndens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från valnämnden 2013-09-03, § 5. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt valnämndens förslag 
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§ 198 Kommunens delårsrapport per 2013-08-31 

KS0256/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Delårsrapport per 2013-08-31 för Falu kommun godkänns. 

2. De nämnder som i sin prognos aviserat negativt resultat uppmanas  
vidta åtgärder för att reducera sina överskridanden. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del  
Har tagit del av delårsrapport 2013-08-31 för de kommunala bolagen och 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt 

 

Sammanfattning 
Ekonomikontoret har upprättat delårsrapport 2013-08-31 för Falu kommuns 
verksamheter och samanställning av delårsrapporter 2013-08-31 från de 
kommunala bolagen samt kommunalförbundet Räddningstjänsten DalaMitt. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-09-26. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2013-09-17, §51. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-09-18, § 75. 

Protokoll från barn- och utbildningsutskottet 2013-09-17, § 34. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt ekonomikontoret förslag men  
med justering av texten. 
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§ 199 Finansrapport per 2012-12-31 

KS0211/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
 

Sammanfattning 
Ekonomikontoret lämnar rapport rörande medelsförvaltningen inom 
kommunkoncernen per 2013-08-31. 
 
Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-09-18. 

Sänds till 
Ekonomikontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 200 Begäran om utökad investeringsram för vårdboende 
Gruvriset 

KS0072/13 

Beslut 
Kommunfastigheters investerings ram för 2013 utökas med 33 mkr 
och för 2014 med 11 mkr för byggnation av nytt Vård och 
Omsorgsboende i Gruvriset.    

Sammanfattning 
Kommunfastigheter har i uppdrag som kommunens lokalförsörjare att 
tillhandahålla lokaler åt de kommunala verksamheterna. 
Omvårdnadsförvaltningen har i sin boendeplan och verksamhetsplanering 
lyft fram behovet av ytterligare ett vård och omsorgsboende 2013. Behovet 
är för att klara det utökade behovet av lägenheter samt för att inte få viten 
för att vårdplatser inte kan erbjudas. Den totala projektkostnaden är 
kalkylerad till 49 mkr och ett investeringsbidrag på 3,5 mkr beräknar man 
kunna erhållas från Boverket. Kommunfastigheter har i sin planering för att 
kunna verkställa projektet sett över möjligheter med extern finansiering. Det 
har inte varit möjligt med hänsyn till tider för färdigställande. Beräknat 
färdigställande av entreprenaden är den 1 februari 2014. 

Beslutet är enligt kommunfastigheters och fastighetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunfastigheters tjänsteskrivelse 2013-09-12. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2013-09-17, § 53. 

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

Sänds till 
Kommunfastigheter 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-10-01 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 201 Svar på skrivelse gällande subvention för sanering av 
VA i Stråtenbo, Kavelmora och Smedsbo 

KS0385/13 

Beslut 
1. Avslå begäran från boende i Stråtenbo, Kavelmora och Smedsbo 

med hänvisning till att subvention enligt den särskilda modellen för 
särtaxa endast omfattar anläggandet av allmänt VA. 

2. Avslå begäran om processtöd till Stråtenbo, Kavelmora och 
Smedsbo. 

3. Uppdra till ekonomikontoret och stadskansliet att utreda 
förutsättningarna för stöd till enskilda gemensamhetsanläggningar 
samt analysera hur processtödet ska användas.  

Sammanfattning 
I byarna Stråtenbo, Kavelmora och Smedsbo pågår för närvarande bildandet 
av en större enskild samfälld gemensamhetsanläggning för avlopp. 
Avloppsanläggningen kommer när den är färdig att ha ca 65 fastigheter 
inkopplade. Enligt samfällighetsföreningen kommer sannolikt ytterligare 
fastigheter att vilja koppla sig till avloppsanläggningen i framtiden.  

Samfällighetens skrivelse hänvisar till den särtaxemodell för 
saneringsområden som gäller i Falu kommun och menar att också de bör 
omfattas av ekonomisk subvention för de VA-åtgärder de genomför.  

Beslutet är enligt stadsbyggnadskontoret förslag med tillägg på punkt 3 av 
utvecklingsutskottet gällande analys hur processtödet ska användas. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Stråtenbo Samfällighetsförening  2013-05-03. 

Stadsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse 2013-09-05. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-09-17, § 99. 

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

Mats Dahlström (C): Enligt utvecklingsutskottets förslag men med avslag av 
punkt 2. 

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

2013-10-01 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sänds till 
Stråtenbo Samfällighetsförening  

Stadsbyggnadskontoret 

Miljönämnden 

Falu Energi & Vatten  
Ekonomikontoret 
Stadskansliet 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-10-01 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 202 Svar på remiss från Trafikverket: Förslag till nationell 
plan för transportsystemet 2014-2025 

KS0474/13 

Beslut 
1. Stadsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse den 18 september 2013 

överlämnas till Näringsdepartementet som Falu kommuns svar 
på remissen – Nationell plan för transportssystem 2014–20125. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Trafikverket har skickat förslag till plan för transportsystemet 2014-2025 på 
remiss. Planen har arbetats fram med utgångspunkten att öka uppfyllelsen 
av de transportpolitiska målen. Förslaget är gemensamt för alla trafikslag, 
vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. 
Stadsbyggnadskontoret har samrått med tjänstemän från miljöförvaltningen 
vid framtagandet av remissvaret. 

Beslutet är enligt stadsbyggnadskontorets och utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Remiss – förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025. 

Förslag till nationell plan för transortsystemen 2014-2025 - remissversion 
2013-06-14 hämtas på  www.trafikverket.se/nationellplan. 

Stadsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse 2013-09-09. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-09-17, § 100. 

Sänds till 
Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm (3 pappers exemplar), 
n.registrator@regeringskansliet.se och n.nationellplan@regeringskansliet.se 
(båda word-format) 

Stadsbyggnadskontoret 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-10-01 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 203 Svar på remiss - Avgränsningssamråd: Miljöbedömning 
av regional länsplan för transportinfrastruktur Dalarna 
2014-2025 

KS0506/13 

 

Beslut 
1. Falu kommun har inga synpunkter på avgränsningssamrådet. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.   

Sammanfattning 
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekterna i läns-
transportplanen och främja hållbar utveckling. Region Dalarna bedömer 
preliminärt att Länstransportplanen 2014-2025 för Dalarnas län kan medföra 
betydande miljöpåverkan inom klimatpåverkan och resursanvändning, 
påverkan på människors hälsa från luftutsläpp, buller och förorening av 
dricksvatten och påverkan på landskapsbilden, bland annat genom påverkan 
på natur, kulturmiljö- och friluftslivsvärden. Region Dalarna föreslår att 
miljöbedömningen ska omfatta hela Dalarnas län och om möjligt att ett 
större geografiskt område kan komma att bli nödvändigt att resonera kring. 
Den fortsatta åtgärdsplaneringen kommer med stor sannolikhet att påverka 
avgränsningen varpå innehållet av avgränsningen kan komma att utökas 
eller avgränsas ytterligare. 

Region Dalarna har skickat ut avgränsningssamrådet för synpunkter. 
Stadsbyggnadskontoret har samrått med tjänstemän från miljöförvaltningen 
vid framtagandet av remissvaret. 

Beslutet är enligt stadsbyggnadskontorets och utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förslag från Region Dalarna till avgränsning av miljöbedömning av regional 
länsplan för transportinfrastrukturen 2014-2025. 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-09-17, § 101. 

Sänds till 
Region Dalarna  

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-10-01 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 204 Godkännande av socialnämndens reviderade 
dokumenthanteringsplan 

KS0458/13 

Beslut 
Socialnämndens förslag till reviderad dokumenthanteringsplan 
godkänns. 

 
 

Sammanfattning 
Socialnämnden begär, enligt nya rekommendationer från samrådsgruppen 
för kommunala arkivfrågor, Gallringsråd nr 5 från 2011, att deras 
dokumenthanteringsplan revideras beträffande gallring av bilagor till 
ansökan om bistånd. Den nya gallringsrekommendationen är två år för 
denna typ av handling mot tidigare 5 år. 

Dokumenthanteringsplan och revidering av denna ska alltid godkännas av 
arkivmyndigheten som är kommunstyrelsen enligt Falu kommuns 
arkivreglemente. 

Beslutet är enligt stadskansliets och allmänna utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från socialnämnden 2013-06-19/tjänsteskrivelse 2013-06-04. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2013-07-10. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-09-18, § 74. 

Sänds till 
Socialnämnden 

 



 23 (26) 

 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-10-01 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 205 Återrapport om samverkan med Magasinet 

  

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av återrapporten. 

Sammanfattning 
På utvecklingsutskottets sammanträden den 17 september 2013 hölls en 
vägledningsdiskussion om utvecklingsplanerna för och tillsammans med 
Magasinet. Kommundirektören fick i uppdrag att återrapportera ärendet till 
dagens sammanträde.   

Beslutsunderlag 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-09-17, § 115. 
 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-10-01 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 206 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 

  

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 Upphandlingsnämnden 2013-01-10, 2013-02-18, 2013-04-22 
och 2013-05-27. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-10-01 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 207 Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 

  

Beslut 
     Kommunstyrelsen har tagit del av anmälda ärenden. 

 

Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagda förteckningar. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2013-10-01 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 208 Delegationsärenden 

  

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten. 

 

Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit delegationsbeslut enligt bilagda 
förteckningar. 
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