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§ 1         Svar på motion från Kicki Stoor (V), Daniel Riazat (V)  
              och Patrik Andersson (V) Sänk månadsersättningarna 
              för politiker i Falu kommun 
                              KS0206/13  
 
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 
den 18 september 2014, om fasta månadsarvoden som gäller 
fr.o.m. mandatperiod 2015-2018. 

 
Sammanfattning 
Kicki Stoor, Daniel Riazat och Patrik Andersson föreslår i motion att samtliga 
fasta månadsersättningar för politiker i Falu kommun sänks med 50 % och att 
förslaget införs from nästkommande månadsutbetalning. 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2014 om fasta 
månadsarvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst m.m. för 
kommande mandatperiod (2015-2018). 

Den Parlamentariska Ledningsgruppen (PLG) vidhåller kommunfullmäktiges 
beslut från den 18 september och föreslår därmed att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 
Motion 2013-02-08. 

Parlamentariska Ledningsgruppens tjänsteskrivelse 2014-11-25. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt Parlamentariska Ledningsgruppens 
förslag. 
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§ 2        Svar på motion från Lilian Eriksson (M) och Christina 
             Haggren (M)  Ersättning för förlorad arbetsförtjänst  
             till förtroendevalda 
                              KS0155/12  
 
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Motion är bifallen genom kommunfullmäktiges beslut 
den 18 september 2014 om justerade 
arvodesbestämmelser samt genom de åtgärder som 
personalkontoret redan vidtagit i början av 
mandatperioden för att tydliggöra inkomstbortfall för 
egenföretagare. 

 
Sammanfattning 
Lilian Eriksson och Christina Haggren föreslår i en motion att de 
förtroendevalda som arbetar som egenföretagare ska beräkna sin förlorade 
arbetsförtjänst inom de maxgränser som kommunfullmäktige har beslutat.  

Kommunfullmäktige fastställer inför varje mandatperiod 
arvodesbestämmelser, vilket gjordes, inför kommande mandatperiod 2015-
2018, den 18 september 2014. Där redovisas hur ersättningen ska beräknas 
för förtroendevalda som förlorar arbetsinkomst. De 
tillämpningsföreskrifterna gäller även för egenföretagare.  

Beslutet är enligt Parlamentariska Ledningsgruppens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2012-01-30.  
Parlamentariska Ledningsgruppens tjänsteskrivelse 2014-11-25. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt Parlamentariska Ledningsgruppens 
förslag.  
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§ 3           Överföring av verksamhetsansvar för Kristinehallen  
              from 2015 till kultur- och fritidsnämnden 

                              KS0097/15  
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Ansvar för verksamheten i Kristinehallen överförs till kultur- och 
fritidsnämnden från kommunfastigheter. 

 
Sammanfattning 
Kristinehallen drivs i dag av kommunfastigheter och har fram till årsskiftet 
bokats via bokningen på trafik- och fritidsförvaltningen. En stor del av tiden 
i hallen använder Musik I Dalarna den som huvudarena för sin 
konsertverksamhet. Kommunfastigheter har, i samband med att hallen 
renoverades för ett par år sedan, bett kultur- och ungdomsförvaltningen att 
ta över ansvaret för verksamheten i hallen. Kultur- och 
ungdomsförvaltningen tackade då nej till erbjudandet eftersom kompetens 
och resurser för driften saknades.  
Det finns ingen driftbudget/driftram att föra över till kultur- och fritidsnämnden 
från kommunfastigheter. Kommunfastigheter är en intern serviceenhet, som 
betalas av de enheter som nyttjar deras tjänster eller lokaler, därför har en 
bokningsavgift tagits ut. Kultur- och fritidsförvaltningens utmaning blir att 
effektivisera och sänka kostnaderna för verksamheten i Kristinehallen och 
samtidigt öka beläggningen av hallen, så att inget underskott uppstår. 
 
Beslutet är enligt ekonomikontoret förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2014-12-07, § 87/tjänsteskrivelse 
2014-11-07. 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-01-05. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mats Dahlström (C): 
Enligt ekonomikontorets förslag. 
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§ 4          Ansökan om kommunal borgen från ekonomiska 
               föreningen Strandhamnen 2015 för byggande av  
               breddavlopp 
                              KS0644/14  
 
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Ekonomiska Föreningen Strandhamnen 2015 beviljas 
en borgen under fem år, med 500 000 kronor de två 
första åren och därefter sänks borgensramen till 
300 000 kronor, för ombyggnad av breddavlopp vid 
del av fastigheten Falun, Haraldsbo 9:26  i samband 
med den planerade marinan. 

Sammanfattning 
Ekonomiska Föreningen Strandhamnen 2015 inkom den 3 november 
2014 med en ansökan om kommunal borgen på 500 000 kronor under 
fem år. Avsikten är att bygga om ett breddavlopp vid del av fastigheten 
Falun, Haraldsbo 9:26, vilket är ett krav från Falu Energi & Vatten AB, 
för att föreningen ska få bygga en marina om maximalt 180 platser i 
anslutning till Hälsinggårdsbryggorna. Ett befintligt breddavlopp ligger 
några meter ut i vattnet, precis på den plats där föreningen vill bygga en 
marina. Ombyggnationen innebär att breddavloppet flyttas ut i sjön så 
att det kommer att ligga utanför den planerade marinan.   

Det är Falu Energi & Vatten AB som kräver att föreningen ska ha 
kommunal borgen i samband med att bolaget bygger breddavloppet och 
låter föreningen avbetala på investeringen under fem år.  

Ekonomikontoret föreslår att borgen beviljas med maximalt 500 000 
kronor under fem år. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om kommunal borgen 2014-11-03 från Ekonomiska 
Föreningen Strandhamnen 2015. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-12-03. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C) med instämmande av ordförande Susanne Norberg (S): 
Enligt ekonomikontorets förslag men att borgensramen sänks efter 2 år till 
300 000 tusen kronor.  
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§ 5          Reducering av pågående investeringar, omfördelning  
               avsatta medel i budget och igångsättningstillstånd  
               (etapp 2 ) för Å-rummet 
                              KS0670/14  
 
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Reducering av pågående investering i Å-rummet 2014 till maximalt 
6 500 tkr. 

2. Omfördela avsatta investeringsmedel i budget 2015 för Å-rummet till 
12 000 tkr 2015 och 3 000 tkr 2016. 

3. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upphandla och 
genomföra entreprenaden samt slutföra projektet. 

 
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut 
 

Igångsättningstillstånd beviljas för kommunstyrelsens projekt i 
utvecklingsområdet Å-rummet till totalt 21 500 tkr, fördelat på 2014-
2016. 

 

Reservation 
Svante Parsjö Tegner (FP) reserverar sig mot ingångssättningstillstånd för Å-
rummet. Skälet till det är den osäkerhet som råder när det gäller kommande 
investeringsbehov i bl a ishall, simbassäng och ventilation i skolorna som vi 
prioriterar högre. Kommunen klarar en investeringsvolym på ca 160 miljoner 
kr 2015 men majoriteten planerar för 321 miljoner kronor i investeringar. Det 
leder till en ökad skuldsättning. Det är vi emot. 
 
Björn Ljungqvist (M) och Christina Haggren (M) reserverar sig mot beslutet 
med motivering enligt bilaga till § 5. 
 
Sammanfattning 
Stadsvisionen En större stad tar upp Å-rummet kring Faluån som en plats som 
har potential för förändring. Ett projekt har därför initierats som syftar till att 
göra området attraktivare och till en mer levande del av Faluns centrum. Ett 
gestaltningsprogram för Å-rumsprojektet har arbetats fram. 
Projektet, etapp 1, pågår med utredningar av kajerna och vitalitet hos befintliga 
träd samt trafiklösningar gällande cykelplan och alternativ linjesträckning av 
bussar. Byggnationen av etapp 1 avser att starta våren 2015. 
Beslutet att frigöra Östra Hamngatan från busstrafik 2015 innebär att delen 
Etapp 2 (Östra Hamngatan- Falugatan- Falubron) kommer att kunna starta med  
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utredning av förutsättningar och projektering för byggnation.  Byggnationen av 
etapp 2 avses att starta hösten 2015. 
 
Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-11-05, § 150/tjänsteskrivelse 
2014-10-21. 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-12-01. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mats Dahlström (C), 
Erik Eriksson (MP) och Lena Johnsson (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
 
Björn Ljunqvist (M). Avslag till hela projektet med motivering att de absolut 
nödvändiga investeringarna ska göras och detta är inte det som Falu centrum 
behöver just nu. 
Svante Parsjö Tegnér (FP): Avslag till förslaget då detta investeringsutrymme 
inte finns när andra objekt som ishall mm måste prioriteras. 
 
Beslutsgång  
Ordförande Susanne Norberg (S) ställer förslagen mot varandra och finner att 
ledningsutskottet beslutar enligt sitt eget förslag. 
 
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: 

Ja-röst för Susanne Norberg m fl förslag. 
Nej-röst för Björn Ljungqvist m fl förslag (avslag).  
  
Med 4 ja-röster och 3 nej-röster beslutar ledningsutskottet enligt 
ekonomikontorets förslag. 

Ja: Susanne Norberg (S), Mats Dahlström (C), Lena Johnsson (S) 
och Erik Eriksson (MP). 

Nej: Björn Ljungqvist (M), Christina Haggren (M) och 
Svante Parsjö Tegnér (FP). 

 
 
 
 
 



    Ang. KSL 2015-01-22 

 

Reservation avseende beslutspunkt 5. Å-rummeT 

Jag reserverar mig mot att denna investering påbörjas överhuvudtaget, oavsett reducering av 
investeringsbelopp. Mina skäl för detta, som är förankrade hos Moderaterna i Falun, är följande: 

1. Kommunens ekonomikontor samt kommunens externa revisorer framhåller att kommunens 
samlade kostnadsmassa, likaså den samlade belåningen per capita är oroväckande hög. Mot 
denna bakgrund bör nya investeringar göras med yttersta försiktighet. Om nya investeringar 
ändå skall göras skall de vara absolut nödvändiga samt medföra ett mätbart mervärde för så 
många medborgare som möjligt. Den aktuella investeringen uppfyller INTE dessa kriterier, 
tvärtom riskerar den att ytterligare försvåra situationen för en viktig och stor 
näringslivsgrupp – handlarna i centrum. Vilket leder till punkt 2 (nedan).  

2. Handlarna i centrum framhåller att dagens konsumenter är vana vid tillgänglighet och 
bekvämlighet. Det logiska valet av transportmedel för alla som bor bortom gångavstånd från 
centrumkärnan är bilen, i synnerhet om man har för avsikt att handla mycket. Med 
utgångspunkt från denna realitet bör Falu kommun ta varje chans att skapa nya 
parkeringsplatser med tillgänglighet till centrum. Å-rummeT är en sådan möjlighet som 
riskerar att omintetgöras om den aktuella investeringen genomförs enligt plan.  
 
Den nuvarande majoritetens självpåtagna uppdrag att uppfostra medborgarna i det onda att 
använda bilen istället för buss, cykel och gång riskerar att medföra ytterligare omriktning av 
konsumentflöde till de stora handelsplatserna utanför centrum i Falun och Borlänge. 
Orsaken? De erbjuder tillgänglighet och bekvämlighet.  
 
Sammanfattning: I första hand stoppa investeringen helt p.g.a. bristande finansiella 
resurser, i andra hand ändra investeringens innehåll till att omfatta skapandet av 
parkeringsplatser med god tillgänglighet till centrumkärnan.  
 
 
Björn Ljungqvist (Moderaterna Falun) 
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§ 6           Antagande av  Demokratikommun 2020 - Falu  
                kommuns medborgardialogplattform för det aktiva  
                medborgarskapet 
                              KS0105/15  
 
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

Demokratikommun 2020 - Falu kommuns medborgardialogplattform 
för det aktiva medborgarskapet antas att gälla under perioden 2015 – 
2020.  

 
Sammanfattning 
Sverige och Falun står inför en rad samhällsutmaningar när det gäller den 
lokala demokratin och medborgardialogfrågor. Regeringen har tillsatt en 
demokratiutredning med uppdrag att föreslå åtgärder som ökar och breddar 
engagemanget inom ramen för den representativa demokratin och stärker 
individers möjligheter till delaktighet och inflytande mellan valen. 
Demokratirådet genomförde 2012-2014, på uppdrag av kommunfullmäktige 
och med utgångspunkt i demokratiberedningens ”Demokratiplan 2015”, en rad 
insatser för att förstärka den deltagardemokratiska infrastrukturen och stödja 
det aktiva medborgarskapet i kommunen. Samtidigt har samtliga förvaltningar, 
nämnder, styrelse och helägda kommunala bolag i Falun arbetat med 
demokratifrågor i varierande grad och intensitet. Kommunikation, 
medborgardialog och aktivt medborgarskap är centrala begrepp och metoder 
för att för att stärka den lokala demokratin och den deltagardemokratiska 
infrastrukturen.  
 
För att ytterligare stärka den deltagardemokratiska infrastrukturen och det 
aktiva medborgarskapet, och innefatta samtliga Falu kommuns verksamheter, 
föreslår demokratirådet att kommunfullmäktige antar en rad 
kommunövergripande strategimål och inriktningsmål.  
 
Beslutet är enligt demokratirådets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-08. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt demokratirådets förslag. 

 
Svante Parsjö Tegner (FP): Ordet uppdra till nämnderna byts ut mot erbjuds 
ta fram verksamhetsmål.  
 
Christina Haggren (M): Bifall till ledningsförvaltningens förslag med tillägg 
enligt bilaga § 6. 
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Lena Johnsson (S): Avslag till Christina Haggrens tilläggsyrkande. 
 
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer ledningsförvaltningens förslag mot Svante Parsjö Tegnérs 
förslag och finner att ledningsutskottet beslutar enligt ledningsförvaltningens 
förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden, Christina Haggrens tilläggsyrkande mot Lena 
Johnssons avslagsyrkande och finner att ledningsutskottet beslutar enligt Lena 
Johnssons avslagsyrkande. 
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§ 7           Samordnad förvaltning av vattendrag med hög  
                översvämningsrisk 
                                 KS0658/11  
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Kultur- och fritidsnämnden utses till drift- och skötselansvarig för 
sjöar och dammar i området väster om Falu Gruva. Drift- och 
skötselansvaret innebär att utföra aktiv vattenreglering, damm-
tillsyn samt mindre underhållsåtgärder av Stora Vällan och Lilla 
Vällan, Gamla Bergs- och Krondiksdammarna samt Önsbäcks-
dammen. Ansvaret omfattar tillika drift- och tillsynsansvar för 
processvattenförsörjningen via Krondikskanalen, slåtter av vass 
inom Gamla Bergs- och Krondiksdammarna, tillsyn och rensning 
av Margaretas dike från Lilltorpsvägen fram till inloppet i 
kulverten vid gruvrondellen. I uppdraget ligger även samverkan 
med Stiftelsen Stora Kopparberget. 
 

2. Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden utses till drift- och 
tillsynsansvarig för dammar och livräddningsutrustning inom 
detaljplanelagt område, samt till samverkansansvarig för utprick-
ning av sjön Runn med Borlänge kommun och Runns båtförbund.  
 
 

3. Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden överlåter tillsyn-, skötsel- 
och driftansvar, inklusive aktivt vattenregleringsansvar av 
Varpan, Östanforsån, Faluån, Tisken samt dammar i Svärdsjön-
Borgärdet till Falu Energi & Vatten AB, vilket regleras i avtal 
mellan Falu Energi & Vatten AB och kommunstyrelsen.  
 

4. Falu Energi & Vatten AB utses till driftansvarig och tillsyns-
ansvarig för samtliga kommunägda dammar i Lillälven 
(Borgärdesströmmen) och vattendraget Faluån. Kommunstyrelsen 
uppdrar till Ledningsförvaltningen (stadskansliet) att framta avtal 
som reglerar detta.  
 

5. En vattensamordnartjänst inrättas med organisatorisk placering 
inom Ledningsförvaltningen. Finansiering av funktionen lämnas 
till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 
 

6.  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utses till drift- och till-
synsansvarig för vattenreglering och tillsyn över naturvårds-
dammen i Kyrkbytjärn. 
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Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2011 att temporärt och 
tidsbegränsat sammanföra förvaltarskapet för översvämningsbenägna 
vattendrag med kommunens samordningsfunktion för beredskap inom 
kommunstyrelseförvaltningen i avvaktan på kommunstyrelseförvaltningens 
vidare utredning.  

Huvudsaklig utgångspunkt för denna utredning är kommunens geografiska 
risksamordningsansvar och enskilda ansvar för vattenförvaltningsfrågor 
kopplade till vattendrag med hög översvämningsrisk. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) har utifrån EU:s översvämnings-
direktiv klassificerat Falu tätort och Runns norra strand som ett av områdena i 
Sverige med högst översvämningsrisk. Även Svärdsjövattendraget är särskilt 
utsatt för översvämningsrisk.  

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för dammsäkerhet, 
vattenreglering, tillståndsärenden, tillsyn och underhåll samt beredskap för 
översvämning/dammbrott och flödesfrämjande åtgärder. Ansvaret inkluderar 
ägar-och anläggningsansvar för kommunägda dammar och vattenkraftverk. 
Detta med innebörden att ansvara för drift, tillsyn och skötsel. Därtill innebär 
ägaransvaret att upprätthålla beredskap för översvämning/dammbrott.  

I utredningen framlyfts konsekvenser som bristande dammunderhåll och 
översvämningar kan medföra i avsaknad av tydligt ansvar samt avsaknad av 
samordnade strategier och åtgärder att förebygga naturrelaterade 
översvämningar. Inträffar en större översvämning i Falu Kommun riskerar 
en rad samhällsfaktorer att påverkas, såsom vägnätet, kommunikationer, 
tekniska försörjningssystem, bebyggelse, areella näringar och vidare även 
ekosystem och människors hälsa. Klimatanpassningsbehov tillsammans med 
ökade myndighetskrav anför skäl för att kommunen har behov av en 
helhetsövergripande samordning för att fullgöra sitt ansvar i 
vattenvårdsfrågor. 

Bedömning av påvisade problemställningar och behov av kommunal 
samordning i vattenvårdsfrågor ligger till grund för huvudförslaget från 
Ledningsförvaltningen till en stadigvarande förvaltningsorganisation av 
vattendrag med hög översvämningsrisk, samt därtill förslaget att inrätta en 
kommunal vattensamordnartjänst vilket framgår av beslutssatserna. 
 
Ekonomikontoret föreslår att ärendet återremitteras till 
ledningsförvaltningen för framtagande av förslag till finansiering. 
 
Beslutet är enligt stadskansliets förslag exklusive punkt 5 gällande 
finansiering av vattensamordnartjänsten.  
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-11-05. 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-12-30. 
 



 Sammanträdesprotokoll 14 (19) 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-01-22 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mats Dahlström (C): 
Enligt stadskansliet förslag men att punkt 5 finansiering av 
vattensamordnartjänsten lämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.  
 
Christina Haggren (M): Hela ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan eget 
yttrande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Susanne Norberg (S) ställer förslagen mot varandra och finner att 
ledningsutskottet beslutar enligt sitt eget förslag.  
 
 

 
  
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 15 (19) 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-01-22 
 
§ 8         Ansökan från Stiftelsen Teknikdalen om      
              medel från Råden för Hållbar Utveckling  
                                 KS0098/15  
 
Beslut 
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 

Stiftelsen Teknikdalen beviljas 6 000 000 kr för att fortsätta 
utveckla den arena för regional företagsutveckling som skapats. 
De framgångsrika satsningar som hittills skett kommer att 
förstärkas och utvecklas för att skapa tillväxt och förnyelse av 
regionens näringsliv. 

Medlen utbetalas enligt följande 

2015  2 000 000 kr 

2016     2 000 000 kr 

2017     2 000 000 kr 

och belastar år 2015 kontot för Hållbarhetsprogrammen.  
Därefter hänskjuts frågan till budgetdialogen.   

Finansieringen avses delvis ingå som medfinansiering i en 
strukturfondsansökan. 

 
Sammanfattning 
Sedan 2007 har Stiftelsen Teknikdalen utvecklats till att vara en aktiv och 
tongivande aktör i arbetet med att skapa tillväxt i Falun/Borlänge och Dalarna. 
Stiftelsen har konsekvent arbetat med att bygga upp kunskap och verksamheter 
inom en och samma organisation för att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
att bidra till regionens utveckling.  
Även om verksamheten kommuniceras och uppfattas som långsiktig är 
Stiftelsen Teknikdalen beroende av projektfinansiering för att kunna fortsätta 
tillhandahålla de resurser som är av betydelse för det regionala näringslivets 
utveckling och tillväxt. Europeiska regionala utvecklingsfonden har sedan 
2007 delfinansierat två för Stiftelsen betydelsefulla projekt. För att kunna 
bygga vidare på den verksamhet som etablerats avser Stiftelsen att ansöka om 
finansiellt stöd ur EU:s regionala utvecklingsfond för perioden 2015 till 2017 
med det övergripande målet att skapa tillväxt och utveckling av Dalarnas 
näringsliv så fler företag startas och växer i vår region.  
 
Beslutet är enligt Tillväxtrådets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tillväxtrådets tjänsteskrivelse 2015-01-07 inklusive ansökan och 
sammanfattande projektbeskrivning. 
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Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-01-22 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt Tillväxtrådets förslag med 
förtydligandet att finansiering sker år 2015 från kontot Hållbarhetsprogrammen 
och from 2016 hänskjuts frågan till budgetdialogen. 
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Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-01-22 
 
§ 9          Lägesrapport Budget 
                                    
 
Beslut 
 

Ledningsutskottet har tagit del av informationen. 
 

Sammanfattning 
Budget- och ekonomichefen redogör för hur statsbudgeten påverkar Falu 
kommuns budget, våra minskade skatteintäkter genom mindre 
befolkningsökning än beräknat, prognos för 2015 mm. 
 
Första prognosen hur verksamheten/nämnderna håller budget kommer i 
februari.  
 
Uppföljning av budget kommer att vara ett prioriterat ärende för 
ledningsutskottet 
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Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-01-22 
 
§ 10        Information  Belåning 
                                    
Beslut 
 

Ledningsutskottet beslutar att ekonomichefens information om belåning 
bordläggs till nästa möte den 19 februari. 
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Kommunstyrelsens ledningsutskott 
 Sammanträdesdatum  
 2015-01-22 
 
§ 11         Anställning av förvaltningschef till                       
                ledningsförvaltningen 
                                    
 
Beslut 

Inger Klangebo anställs som förvaltningschef för 
ledningsförvaltningen. 
 

Protokollsanteckning 
Svante Parsjö Tegnér (FP) konstaterar att så här sent i en rekryterings-
process är det svårt för honom att ta ställning. Men han har inget att erinra. 
 
Sammanfattning 
Ellen Fridner från personalkontoret redogör för rekryteringsprocessen för 
aktuell tjänst. 
 
När två kandidater återstår kommer politiken in och deltar i processen. Susanne 
Norberg (S), Mats Dahlström (C) och Christina Haggren (M) har deltagit i 
denna process. 
 
De föreslår enhälligt att Inger Klangebo anställs som förvaltningschef till 
ledningsförvaltningen.     
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