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Ej tjänstgörande ersättare           S       Lars-Göran Johansson § 59-61, 65-68, 70-71 

              C       Camilla Sparring ej del av § 70 
                   MP Richard Holmqvist     
                           FAP   Maria Gehlin  
  

    

        Insynsplats     V       Patrik Andersson  
SD     Mats Nordberg 

 
 

          Övriga deltagare Dan Nygren kommundirektör  
Kjell Nyström ekonomichef 
Eva Dahlander kanslichef ej § 65-66, 70 
Linda Varga kommundirektörssekreterare ej § 59-
61, 65-66, 70  
Kent-Owe Strömstedt FCF § 62, 63, 73 
Jan-Åke Holmdahl beredskapssamordnare och 
Veronica Lidman säkerhetssamordnare § 62-64, 73 
Ulrika G Lindberg BRÅ/ANDT samordnare § 72 
Kerstin Lundin kommunikatör § 62 
Malin Jonsson och Karin Perérs tillväxt- och 
folkhälsostrateg § 71 
Conny Elestrand jurist ej § 65-66, 70 
Sekreteraren 
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§ 59   Svar på motion från Mats Dahlström (C) och Anna  
          Hägglund (C) Öka takten i arbetet att avgifta  
          vardagen i Falu kommun 
                                 KS0170/14  
 
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen bifalls genom de förslag som den gemensamma remissgruppen 
föreslår på motionens olika punkter. 
 

 
Sammanfattning 
Mats Dahlström och Anna Hägglund föreslår i en motion att Falu kommun,  

• Gör en kartläggning var i kommunens verksamhet som giftiga ämnen kan 
finnas. 

• Med stöd av miljömålet att kommunenen ska vara giftfri, gör sig av med 
giftiga ämnen i sin verksamhet. 

• Ställer krav på giftfria produkter vid upphandling genom Upphandlingscenter i 
Ludvika och kompletterande inköp i egen regi, med stöd av de kriterier som 
Miljöstyrningsrådet anger. 

• Ska agera kunskapshöjande gällande de gifter som finns runt om oss. 
 

Beslutet är enligt barn- och utbildningsnämndens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2014-02-10. 
Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2015-03-25 § 38/tjänsteskrivelse  
2015-02-23. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt barn- och utbildningsnämndens förslag. 
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§ 60   Svar på motion från Lars Broman (MP), Erik 
          Eriksson (MP), Richard Holmqvist (MP) och Linnea  
          Risinger (MP) Klimatpåverkan och planetens framtid 
          i fullmäktigebeslut 
                                 KS0302/14  
 
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen är besvarad genom att hållbar utveckling ska beaktas i 
alla beslut som fattas i Falu kommun. 
 

 
Sammanfattning 
Lars Broman, Erik Eriksson, Richard Holmqvist och Linnea Risinger föreslår i en 
motion att samtliga beslut i kommunfullmäktige testas enligt en klimatchecklista och 
där följande frågor prövas inför beslut, 

• Har detta ärende någon påverkan på klimatets och planetens framtid? 

• Om så är fallet, är då förslag till beslut sådant att det verkar i rätt riktning d.v.s. 
minskad negativ påverkan på klimatet och på planetens temperatur? 

 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2014-04-07. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-08. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Erik Eriksson (MP) och 
Christer Carlsson (M): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
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§ 61   Svar på motion från Lars Runsvik (M) och Håkan  
          Hammar (M) Gratis parkering i innerstan 
                                 KS0408/14  
 
 
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen avslås då den planerade bilfria dagen inte kommer att  
innebära att hela innerstaden kommer att stängas av. 

 
Sammanfattning 
Håkan Hammar och Lars Runsvik föreslår i en motion att frågan om fri parkering i 
innerstaden prövas som kompensation för förlorade intäkter för affärsinnehavarna när 
den bilfria dagen genomförs tidigast 2015 enligt kommunfullmäktiges beslut den 13 
februari 2014. 
 
Beslutet är enligt trafik- och fritidsnämndens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2014-06-04. 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-12-04, § 161/tjänsteskrivelse  
2014-11-14. 

Svar från Falu P 2015-05-13. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Susanne Norberg (S): Enligt trafik- och fritidsnämndens förslag. 
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§ 62   Ledningsplan vid allvarliga och extraordinära 
          händelser i fredstid samt vid höjd beredskap  
                                 KS0277/15  
 
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Ledningsplan vid allvarliga och extraordinära händelser i fredstid samt 
vid höjd beredskap godkänns. 

 
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

TiB-funktion (tjänsteman i beredskap) införs i Falu kommun från 
 den 1 juli 2015 och finansieras genom ramväxling från särskilda 
framtidssatsningar till ledningsförvaltningen (stadskansliet) med 55 tkr 
per år, samt engångskostnad för framtagande av TiB-portal på Intranätet 
och inköp av Ipads 10 tkr. 

Sammanfattning  
Enligt lagen om extraordinära händelser är det kommunens skyldighet att minst en 
gång per mandatperiod anta en plan för kommunens krisledning. Därför presenteras nu  
förslag till ny ledningsplan vid allvarliga och extraordinära händelser i fredstid samt 
vid höjd beredskap. 
 
Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-04-15. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt stadskansliets förslag. 
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§ 63   Godkännande av krisledningsnämndens reglemente 
                                  
 KS0276/15  
 
 
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Reglemente för krisledningsnämnden godkänns.  
2. Kommunstyrelsens reglemente justeras för att överensstämma med beslutet. 

 
Sammanfattning 
Ett nytt reglemente för krisledningsnämnden krävs för att överensstämma 
med kommunens ledningsplan vid allvarliga och extraordinära händelser i 
fredstid samt vid höjd beredskap. 

Det politiska ansvaret för dessa frågor ligger nu på kommunstyrelsens 
ledningsutskott som är Falu kommuns krisledningsnämnd. Tidigare har 
kommunstyrelsens utvecklingsutskott haft detta ansvar. 
 
Beslutet är enligt stadskansliets förslag enligt punkt 1. 
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-04-14. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Mats Dahlström (C): Enligt stadskansliets förslag med tillägg att 
kommunstyrelsens reglemente justeras för att överensstämma med beslutet. 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 9 (18) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-28 
 
§ 64   Information om samordnad förvaltning av  
          vattendrag med hög översvämningsrisk 
                                 
  KS0658/11  
 
Beslut 
 

Ledningsutskottet har tagit del av informationen.  
 

Sammanfattning 
Beredskapssamordnare Jan-Åke Holmdahl och säkerhetssamordnare Veronica  
Lidman föredrar ärendet. 
Idag behandlas ärendet som ett informationsärende. Återkommer på 
kommunstyrelsens sammanträde den 9 juni som ett beslutsärende. 
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse, reviderad 2015-04-18. 
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§ 65   Beslut om igångsättningstillstånd för Ventilation i  
          Bjursås skola, F-6 
                                
   KS0351/15  
 
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

1. Igångsättningstillstånd beviljas för utbyggnad av ventilationssystemet vid 
Bjursåsskolan med ca 2,5 mnkr. 

2. Investeringen finansieras inom den ram som finns fastställd för byggnationer 
vid Bjursåsskolan.  

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens serviceutskott begär igångsättningstillstånd för utökning av 
ventilationssystemet vid Bjuråsskolan. 
Vid Bjursåsskolan F-6 finns stort behov av att utöka ventilationssystemet så att 
kapaciteteten är tillräcklig för verksamheten. Kostnaden är beräknad till ca 2,5 mnkr. 
Arbetet planeras att bli utfört under sommaren. 
 
Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-13. 
Protokoll från serviceutskottet 2015-05-27. 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-05-26. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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§ 66   Beslut om igångsättningstillstånd för köp av och 
          iordningsställande av paviljong i Danholn  
                                  
  KS0299/15  
 
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

1. Igångsättningstillstånd beviljas för anskaffning av en modul till Danholns  
skola med ca 2,6 mnkr. 

2. Investeringen finansieras genom omdisponering inom befintlig 
investeringsram, genom att skjuta förskola Hälsinggården på framtiden,  
2,0 mnkr och genom omdisponering med 0,6 mnkr från allmänt anslag för 
investeringar i förskolor. 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens serviceutskott begär igångsättningstillstånd för köp av modul till 
Danholns skola. Vid Danholns skola finns behov av anskaffning av en modul. 
Kostnaden för markarbete, VA, sluss m.m. är beräknad till ca 2,6 mnkr.  
Inga investeringsmedel finns avsatta för detta ändamål, varför serviceutskottet föreslår 
omdisponering inom fastställt investeringsutrymme genom att förskola Hälsinggården, 
2,0 mnkr skjuts på framtiden samt att 0,6 mnkr tas i anspråk från investeringsutrymme 
för förskolor, vilket uppgår till 6,0 mnkr för 2015.  
  
Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-12. 
Protokoll från serviceutskottet 2015-05-27, § 61. 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-05-26. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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§ 67   Partnerskap EU-projekt Green people for green 
          buildings   
 
                                 KS0xxx/15  
 
Beslut 
 

1. Ledningsutskottet ställer sig positiv till att Falu kommun ansöker om 
partnerskap i EU-projektet Green people for green buildings, GREP. 
 

2. Kommunstyrelsens ordförande och internationella koordinatorn får i uppdrag 
att fortsatt utreda, bedöma och teckna ansökan om partnerskap med GREP. 

 
 
Sammanfattning 
Falu kommun erbjuds ingå partnerskap i EU-projektet Green people for green 
buildings (GREP) då Umeå dragits sig ur. Målformulering för projektet är 
energieffektivisering av offentliga byggnader. Förfrågan kom den 27 maj 2015  
och kräver svar inom några dagar innan erbjudandet går vidare.  
 
Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning av Linda Varga, internationell koordinator. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mats Dahlström (C) och Erik 
Eriksson (MP): Enligt beslutet. 
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§ 68   Internationella Rådets inriktning 2015 samt utträde  
          ur UBC, Union of Baltic Cities   
                                 
  KS0349/15  
 
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

1. Ställa sig bakom internationella rådets inriktning för 2015 och att 
internationella koordinatorn får i uppdrag att arbeta fram arbetsordning 
och/eller andra dokument i syfte att tydliggöra uppdrag samt öka kommunens 
kompetens kring projekt med extern finansiering. 

2. Begära utträde ur UBC, Union of Baltic Cities, från och med 2016.  
  

Sammanfattning  
Enligt den parlamentariska gruppens (PLG) förslag har ett internationellt råd bildats 
för att leda och följa de internationella samarbetena inom Falu kommun. Det 
nybildade rådet behöver hitta arbetsformer, prioritera uppdrag och rätt ambitionsnivå 
för arbetet. Ett led i det är att analysera nuläget, möjliga utvecklingsområden och vilka 
resurser som finns för arbetet.  
Syftet är att jobba mot visionen Ett större Falun. Den interkulturella kontakten och det 
internationella perspektivet ger en annan dimension och är en del i ambitionen att 
skapa ett öppnare klimat, tolerans för andra kulturer och människor samt ett viktigt 
verktyg i den egna personalens och verksamhetens kompetensutveckling. EU- medel 
är också viktiga verktyg för kommunens utvecklingsprojekt.  
 
Beslutet är enligt ledningsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-12. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsförvaltningens förslag. 
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§ 69   Skrivelse om djurskyddskrav vid livsmedels- 
          upphandling 
                                    
Beslut 
 

Skrivelsen remitteras till serviceförvaltningen i samråd med berörda. 
 
Sammanfattning 
I en skrivelse från Joakim Storck (C) lyfts problemet med resistenta bakterier som är 
ett växande hot i hela världen. Frågan kopplas till Falu kommuns miljö- och 
djurskyddskrav vid upphandling. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Joakim Storck (C) 2015-05-19 . 
 
_____________________________________________________________________

Sänds till 
Serviceförvaltningen 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 70   Aktuella ekonomifrågor 
          
 KS0021/15    
                            
Beslut 

Ledningsutskottet har tagit del av informationen. 
 
 
Sammanfattning 
Ekonomichef Kjell Nyström informerar om aktuella ekonomifrågor. 
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§ 71    Rapport från hållbarhetsrådet 
 
 KS0021/15    
 
                                    
Beslut 
 

Ledningsutskottet har tagit del av informationen. 
 

Sammanfattning 
Karin Perérs tillväxtstrateg och Malin Jonsson folkhälsostrateg informerar från de  
grupparbeten om programmen som genomfördes på senaste kommunfullmäktige-
sammanträdet och det fortsatta arbetet  med programmen. 
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§ 72    Information från BRÅ 
 
 KS0021/15    
 
Beslut 
 

Ledningsutskottet har tagit del av informationen. 
 
 

Sammanfattning 
Ulrika Gustafsson Lindberg BRÅ(brottsförebyggande rådet)/ANDT- (alkohol, 
narkotika, doping och tobak) samordnare informerar om BRÅ:s organisation, uppdrag 
och aktuella projekt. 
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§  73   Information från Falu Civilförsvarsförening  
 
  KS0021/15    
 
                                    
Beslut 

Ledningsutskottet framför sitt tack till föreningen för den samhällsnytta 
de gör.  
I övrigt har utskottet tagit del av dagens information som är ett 
utbilningstillfälle för krisledningsnämnden. 

 
 
Sammanfattning 
Kent-Owe Strömstedt från Falu Civilförsvarsförening informerar om föreningens 
verksamhet som är en del av kommunens krisberedskap.  Den Frivilliga 
Resursgruppen (FRG) ska finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna 
behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov. FRG kallas in på begäran av 
kommunledningen när något extraordinärt hänt för att exempelvis hjälpa till med 
evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. 
Dagens information är ett utbildningstillfälle för ledningsutskottet som är kommunens 
krisledningsnämnd. 
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