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31 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP): Falu kommun 
ska anta elevpeng/bidrag/interkommunal ersättning 
(IKE) som följer svensk lagstiftning 

KS0305/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Motionen avslås. Skolnämndens beslut i december 2012 om elev-
peng till Falu gymnasium och bidrag till fristående skolor samt för 
interkommunala ersättningar år 2013 står fast. 

Sammanfattning 
Maria Gehlin föreslår ”att kommunfullmäktige i Falun omedelbart ålägger 
skolnämnden att fastställa en ny skolpeng för gymnasieskolan år 2013 som 
följer svensk lagstiftning och bygger på de ekonomiska förutsättningar som 
skolnämnden de facto fått från kommunfullmäktige.” 

Det är olika lagstiftning som reglerar bidrag till fristående skolor och inter-
kommunala ersättningar mellan kommuner.  Bidrag till fristående skolor ska 
enligt lagstiftning i normalfallet lämnas utifrån den egna verksamhetens 
kostnadsnivå med vissa justeringar för administration och kompensation för 
moms. Inom Gysam-sammarbetet har skolnämnden beslutat att bidrag ska 
utgå enligt Gysams prislista. Finns gymnasieprogrammet inte inom Gysam 
gäller den så kallade riksprislistan. Vad gäller interkommunala ersättningar 
mellan i Gysam ingående kommuner så beslutade skolnämnden den 12 
december 2012 att ersättning till anordnarkommunen utgår från snittkostna-
den inom Gysam.  

En fristående skola har överklagat skolnämndens beslut om bidrag. Förvalt-
ningsrätten har avslagit den fristående skolans överklagan. 

Beslutet är enligt skolkontorets och barn- och utbildningsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 
Motion 2013-03-19. 

Skolkontorets tjänsteskrivelse 2014-01-08. 

Protokoll från barn- och utbildningsutskottet 2013-09-16, § 40. 

Protokoll från barn- och utbildningsutskottet 2014-01-20, § 30. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt barn- och utbildningsutskottets 
förslag. 
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§ 32 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) och 
Svante Parsjö Tegnér (FP): Lägg ner bolaget LufAB 

KS0507/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

          Motionen avslås. 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson och Svante Parsjö Tegnér föreslår utifrån ett antal 
punkter i en motion att bolaget Lugnet i Falun AB (LufAB) avvecklas och 
att verksamheten återgår till trafik- och fritidsnämnden senast år 2015, efter 
skid-VM. 

Kommunstyrelseförvaltningen överlämnar frågan utan förslag eftersom det 
är en politiskt frågan hur kommunenen väljer att organisera sin verksamhet. 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-08-14. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-17. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-02-18, § 18. 

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

Svante Parsjö Tegnér (FP) och Patrik Andersson (V): Motionen bifalls. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 33 Svar på motion från Mats Dahlström (C) och Agneta 
Ängsås (C): Öppna Kopparvågen för publik verksamhet 
t ex turistbyrån 

KS0656/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Motionen bifalls genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att i 
samråd med kultur- och ungdomsnämnden fortsätta kontakterna 
med Dalarnas museum med syfte att utreda hur Kopparvågen kan 
frigöras för publik verksamhet. 

Sammanfattning 
Mats Dahlström och Agneta Ängsås föreslår i en motion att kontakter tas 
med Dalarnas museum i syfte att finna en lösning på hur Kopparvågen vid 
Faluån kan göras disponibel för att inhysa publik verksamhet som t ex 
Faluns turistinformation och att detta sker under 2014. 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och 
utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-07. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-05. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-02-18, § 19. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S), Agneta Ängsås (C) och Patrik Andersson 
(V): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 34 Svar på motion från Lars Broman(MP) och Erik Eriksson 
(MP): Stoppa utförsäljningen av Kopparstadens 
hyreslägenheter 

KS0640/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Motionen är besvarad. 

Sammanfattning 
Lars Broman och Erik Eriksson föreslår i en motion att Kopparstadens 
utförsäljning av bostäder stoppas.  

Kopparstaden har inte planerat någon ytterligare större försäljning under 
återstoden av innevarande affärsplaneperiod, som sträcker sig från 2012-
2016.  
Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och 
utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-14. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-02-19, § 20. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 35 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD):  
Inför e-körjournaler på kommunens fordon 

KS0338/12 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Motionen är bifallen till den del som avser uppdrag att genomföra en 
generell översyn av riktlinjer och villkor för nyttjandet av 
kommunens fordon och besvarad när det gäller utrustning av digitala 
körjournaler. 

 
 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att en generell översyn av riktlinjer 
och villkor för nyttjandet av kommunens fordon sker samt att alla fordon 
utrustas med digitala körjournaler (så kallade e-körjournaler). 

Beslutet är enligt ekonomikontorets och allmänna utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-04-16. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-02-05. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-02-19, §19. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt allmänna utskottets förslag. 
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§ 36 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD):  
Fler sommarjobb till unga 

KS0479/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Motionen är bifallen med hänvisning till riktlinjer för 
sommarjobb antagna av allmänna utskottet den 22 januari 2014. 

2. Nämnderna får i uppdrag att ta fram fler sommarjobb. 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att kommunstyrelsen ska få i  
uppdrag att utreda möjligheterna till att fler unga får sommarjobb. 

Arbetsmarknads- och integrationskontorets föreslår att motionen är 
besvarad.  
Beslutet är enligt allmänna utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-07-23. 

Arbetsmarknads-och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-05. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-02-19, § 20. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt allmänna utskottets förslag. 
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§ 37 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP): Omvårdnad, 
hemtjänst och ledsagare i ordinärt boende 

KS0520/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 

 

Reservation 
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Catharina Hjortzberg-Nordlund 
(M), Håkan Hammar (M), Agneta Ängsås (C), Sten H Larsson (-) och 
Svante Parsjö Tegnér (FP) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Maria Gehlin framför i en motion att Faluns politiska majoriteten i 
omvårdnadsnämnden  har i sin programförklaring uttalat att tillämpningen 
av Lagen om valfrihet (LOV) endast ska omfatta servicetjänster i 
hemtjänsten och lämnar följande förslag till beslut: 

 Att Falu kommun möjliggör LOV inom servicetjänster och omvårdnad 
för  max 10 alternativa utförare alternativt 50% av kunderna (= Hemtjänst i 
tjänstekatalogen). 

 Att av omvårdnadsnämnden fastställd kravspecifikation ska uppfyllas för 
alla som utför servicetjänster/omvårdnadstjänster i Falu kommun. 

 Att de företag som kan utföra både servicetjänster och omvårdnad ska ha 
företräde i kommunens LOV. Detta med tanke på måluppfyllelsen i kom-
munens Hållbarhetsprogram. 

 Att motionen besvaras i kommunfullmäktige senast augusti 2014 i enlig-
het med Kommunallagen.   

Beslutet är enligt omvårdnadsnämndens och allmänna utskottets förslag.  

Beslutsunderlag 
Motion 2013-08-27. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2013-12-18, § 168/tjänsteskrivelse 
2013-11-19. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-02-19, § 21. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) och Patrik Andersson (V): Enligt allmänna 
utskottets förslag. Motionen avslås. 

Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) och Agneta Ängsås (C): Motionen 
bifalls. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
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§ 38 Svar på motion från Lars Broman (MP), Erik Eriksson 
(MP) och Richard Holmqvist (MP):  
Ändra arbetsordningen och låt alla medborgarförslag 
komma tillbaka till kommunfullmäktige för beslut 

KS0633/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Motionen avslås med motiveringen att det ankommer på kommun-
fullmäktige att i varje enskilt fall avgöra hanteringen av ett medbor-
garförslag. 
 

Reservation 

Richard Holmqvist (MP) och Patrik Andersson (V) reserverar sig mot 
beslutet.      

 

Sammanfattning 
Lars Broman, Erik Eriksson och Richard Holmqvist föreslår i en motion att 
kommunfullmäktiges arbetsordning ändras och att alla medborgarförslag 
ska tillbaka till kommunfullmäktige för beslut. 

Beslutet är enligt stadskansliets och allmänna utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-01-13. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-02-19, § 23. 

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

Richard Holmqvist (MP) och Patrik Andersson (V): Motionen bifalls. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
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§ 39 Svar på motion från Lars Broman (MP) och Erik 
Eriksson (MP): Inför maxtid för inlägg i 
kommunfullmäktige genom en överenskommelse 
mellan partierna 

KS0634/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Motionen avslås med motiveringen att förslaget inte faller 
på kommunfullmäktige att besluta om. 

 
 

Sammanfattning 
Lars Broman och Erik Eriksson föreslår i en motion att partierna i 
kommunfullmäktige kommer överens om att begränsa alla debattinlägg 
så som redan sker under de allmänpolitiska debatterna. 

Beslutet är enligt stadskansliets och allmänna utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-01-16. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-02-19, § 24. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt allmänna utskottets förslag. 
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§ 40 Svar på motion från Lars Broman (MP): Pröva 16-
årsgräns i kommunalvalet 

KS0642/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 

 

Sammanfattning 
Lars Broman föreslår i en motion att Falu kommun ansöker om att som 
försöksverksamhet, låta alla medborgare som har fyllt 16 år får rösta i 
kommunvalet. Han hänvisar till Norge och Tyskland där 16-åringar får rösta 
i lokalvalet och till vår kyrkoordning där 16-åringar får rösta. 

Beslutet är enligt stadskansliets och allmänna utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-02-19, § 25. 

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

Richard Holmqvist (MP): Motionen bifalls. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
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§ 41 Svar på motion från Lars Broman (MP) och Erik 
Eriksson (MP): Besluta om högsta antal motioner i 
kommunfullmäktige genom en överenskommelse 
mellan partierna 

KS0647/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Motionen avslås med motiveringen att det ankommer på 
kommunfullmäktige att i varje enskilt fall avgöra hanteringen 
av motioner. 

 
 

Sammanfattning 
Lars Broman och Erik Eriksson föreslår i en motion att en överenskommelse 
mellan partierna i kommunfullmäktige görs för att begränsa antalet motioner 
från varje ledamot till två per sammanträde. 

Beslutet är enligt stadskansliets och allmänna utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-01-28. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-02-19, § 26. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt allmänna utskottets förslag. 
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§ 42 Svar på motion från Dan Westerberg (C):  
Utred hur Räddningstjänsten Dala-Mitts 
räddningsstation i Falun kan samordnads med 
landstingets ambulansverksamhet 

KS0654/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Motionen är bifallen. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Kommunfastigheter får i uppdrag att ta ny kontakt med landstinget. 

Sammanfattning 
Dan Westerberg föreslår i en motion att en utredning genomförs av 
förutsättningarna för en samordning av Räddningstjänstens Dala Mitt 
räddningsstation med landstingets ambulansverksamhet.  

Beslutet är enligt kommunfastigheters och fastighetsutskottets förslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) Agneta Ängsås (C), Sten H Larsson (-) och 
Svante Parsjö Tegnér (FP): Enligt fastighetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunfastigheters tjänsteskrivelse 2014-02-10. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2014-02-20, § 13. 

Sänds till 
Kommunfastigheter 
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§ 43 Antagande av detaljplan för Sankt Örjen med flera 

KS0163/10 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Detaljplan för Sankt Örjen m.fl. antas. 

Sammanfattning 
Förslaget till detaljplan för Sankt Örjen m.fl. har upprättats av stadsbygg-
nads- och näringslivskontoret. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
bostäder i en tidigare kontorsbyggnad. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 16 mars 2010-03-16 
planuppdrag. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig den 17 september 2013 
efter genomfört samråd och lämnade då samrådsversionen av planförslaget 
utan erinran.  

Byggnadsnämnden godkände detaljplanen för antagande den 30 januari 
2014. 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och 
utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-02-18, § 22. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 44 Antagande av detaljplaneprogram för bostäder mellan 
Herrhagsvägen och Björklunden 

KS0549/12 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Detaljplaneprogram för bostäder mellan Herrhagsvägen och 
Björklunden antas. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1.   Samrådsredogörelsen daterad den 4 februari 2014 godkänns. 

2.   Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut får  
      stadsbyggnads- och näringslivskontoret i uppdrag att upprätta förslag  
      till detaljplan för en andra etapp inom programområdet, med  
      beaktande av de aspekter som framgår i planprogrammet. 
 3.   Planuppdraget för etapp 2 innebär inte något slutligt ställningstagan-   
       de i sakfrågan. 
 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsens utvecklings- 
utskott att upprätta ett detaljplaneprogram för bostäder mellan 
Herrhagsvägen och Björklunden.  

Ett förslag till detaljplaneprogram för bostäder mellan Herrhagsvägen och 
Björklunden godkändes för samråd av kommunstyrelsens utvecklingsut-
skott den 17 september 2013. Därefter var det ute på samråd under 
senhösten 2013. De inkomna yttrandena har sammanställts i en 
samrådsredogörelse.  

Efter samrådet har programmet reviderats av stadsbyggnads- och 
näringslivskontoret. Efter antagande i kommunfullmäktige kommer 
programmet att ligga till grund för framtagande av detaljplan/-er som 
förbereder utbyggnad av det föreslagna bostadsområdet. 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och 
utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-02-18, § 23. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 

Sänds till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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§ 45 Antagande av parkeringsnorm för bil- och 
cykelparkeringar för Falu kommun 

KS0413/10 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Parkeringsnorm för bil- och cykelparkeringar för Falu kommun 
antas. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Remissredogörelsen för Parkeringsnorm för bil- och 
cykelparkeringar för Falu kommun godkänns. 

Sammanfattning 
Falun har en parkeringsnorm (p-norm) som beslutades i mitten av 1980-
talet. P-normen anger hur många p-platser som måste anordnas på egen 
fastighet i samband med nyexploatering.  

Byggnadsnämnden beslutade den 8 april 2010 att en tillsyn av parkerings -
anläggningar i centrala Falun skulle ske. Kommunstyrelsens utvecklings-
utskott beslutade den 23 november 2010 att ge stadsbyggnadskontoret i 
uppdrag att upprätta förslag till ny p-norm för Falu kommun. Kommun-
styrelsens utvecklingsutskott beslutade den 18 januari 2011 att förslag till  
ny p-norm skickas ut på remiss. Stadsbyggnadsberedningen informerades 
om inkomna synpunkter den 22 oktober 2013. 

I och med detta är parkeringsnormen färdig för antagande av kommun-
fullmäktige och ska därefter användas i detaljplane- och bygglovärenden  
för Falu kommun. 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och 
utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-27. 

Protokoll utvecklingsutskottet 2014-02-18, § 24. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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Sänds till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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§ 46 Svar på remiss uppdatering av verksamhetsområde för 
allmän vatten- och avloppsanläggning inom Falu 
kommun 

KS0122/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Verksamhetsområdet för allmän vatten- och avloppsanläggning inom  
Falu kommun utökas enligt Falu Energi & Vattens förslag daterat den 
14 januari 2014. 
 

Sammanfattning 
Falu Energi & Vatten AB (FEV) har överlämnat förslag på uppdatering av 
verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning inom Falu 
kommun. Utökningen sker för enskilda fastigheter som redan är anslutna till 
det allmänna Va-nätet, men ännu inte ingår i verksamhetsområdet. 
Utökningen omfattar sammanlagt 13 fastigheter på sju olika platser inom 
kommunen. 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och 
utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-02-18, § 25. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 47 Revidering av revisionens reglemente 

KS0121/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut den 9 novmeber 2006, gällande antalet 
valda revisorer (åtta) upphävs. Antalet revisiorer ska vara det som 
stadgas i § 3 1 st i reglementet för kommunrevisiorer och som gäller 
från den 1 juli 2007.  
Det innebär att kommunrevisionen ska bestå av en representant från 
vardera parti som är representerade i kommunfullmäktige.   

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 november 2006 att anta reviderat 
reglemente för kommunrevisionen, med undantaget att kommunen ska ha 
åtta revisorer, i stället för att det ska finnas revisorer motsvarande det antal 
partier som finns representerade i fullmäktige (3 §). Kommunens revisorer 
har i skrivelse föreslagit att kommunrevisionen ska bestå av en representant 
vardera från de partier som är representerade i fullmäktige. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunrevisionen 2014-01-17. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-02-24. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt stadskansliets förslag. 
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§ 48 Utökad borgensram för Lugnet i Falun AB 

KS0117/12 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen har rätt att verkställa kommunfullmäktiges beslut,  
att såsom för egen skuld, ingå borgen för låneförpliktelser upp till ett  
för följande respektive företag totalt högsta angivet belopp enligt nedan, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader, med avdrag för det lånebelopp 
som kommunstyrelsen vid var tillfälle genom sin internbank lånat ut till  
respektive företag. Det totala högsta beloppet ska beräknas på skuldebrevens  
respektive ursprungliga lånebelopp i lånehandlingar och i borgenshandlingar: 
 
Falu Stadshus AB  480 000 000 kronor  
Kopparstaden AB  1 800 000 000 kronor 
Falu Elnät AB     210 000 000 kronor 
Falu Kommuns Förvaltning AB       50 000 000 kronor 
Falu Energi & Vatten AB   1 321 000 000 kronor 
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB   275 000 000 kronor 
Västra Falun Fastighets AB       15 000 000 kronor 
Lugnet i Falun AB    450 000 000 kronor  
 

2. Kommunstyrelsen även har rätt att fatta beslut om utlåning till ovanstående  
bolag. Utlåningen och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, att 
såsom för egen skuld ingå borgen, avser ett totalt högsta belopp för respektive 
företag enligt vad som ovan angivits och med iakttagande av däri angivna  
principer. 
 

3. Förslaget ovan gäller, men kan utökas, under förutsättning att ett 
färdigt avtal mellan Lugnet i Falun AB och trafik- och 
fritidsnämnden presenteras på kommunfullmäktiges sammanträde 
den 13 mars 2014. 

 
Reservation 
Patrik Andersson (V) reserverar sig mot beslutet (bilaga § 48). 

Sammanfattning 
Lugnet i Falun AB har den 22 oktober 2013 kommit in med en begäran om 
utökning av bolagets borgensram med 200 000 000 kronor från 400 000 000 
kronor till 600 000 000 kronor. Utökningen avser påbörjade och fortsatta 
investeringar fram till och med år 2016.  
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Borgensbeslut avseende kommunens helägda bolag togs senast i kommun-
fullmäktige den 14 mars 2013. 

Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen den 26 november 2013 för att 
tydliggöra frågetecknen kring avtalet. 

Ekonomikontoret föreslår att bolaget tilldelas en borgensram om 600 000 
000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Lugnet i Falu AB 2013-10-04. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-10-30. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-11-12, § 134. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-11-26, § 238. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Andersson (V): Avslag till den utökade borgensramen. 

Mikael Rosén (M), Anders Runström (FAP) och Agneta Ängsås (C), med 
instämmande av Jonny Gahnshag (S): Bolagets borgensram utökas med 50 
miljoner kronor och kan utökas ytterligare, under förutsättning att ett färdigt 
avtal mellan Lugnet i Falun AB och trafik- och fritidsnämnden presenteras 
på kommunfullmäktiges sammanträde den 13 mars 2014. 

Svante Parsjö Tegnér (FP): Återremiss för mer detaljerad information i 
ärendet. 

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

Därefter ställs förslaget om utökad borgensram med 50 miljoner kronor mot 
förslaget att avslå detsamma och kommunstyrelsen beslutar att föreslå en 
utökad borgensram om 50 miljoner kronor. 
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§ 49 Begäran om aktieägartillskott för Västra Falun 
Fastighets AB 

 

KS0204/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Ett aktieägartillskott lämnas till Västra Falun Fastighets AB om  
125 000 kronor. 

2. Aktieägartillskottet finansieras inom ramen för kommunstyrelsens 
finansförvaltning (K900). 

Sammanfattning 
Västra Falun Fastighets AB, som är helägt av Falu kommun, har inkommit 
med en begäran om aktieägartillskott om 125 000 kronor för att säkerställa 
att bolaget inte ska ha förbrukat aktiekapitalet per den 31 december 2013. 
Bakgrunden är att bolaget under 2013 har gjort en förlust med 2,3 mnkr, då 
bolaget har haft stora kostnader för planfrågor m.m. och dessutom en 
arkeologisk slutundersökning, allt i syfte att möjliggöra en nybyggnation i 
kvarteret.  

Dessutom krävs även en kapitaltäckningsgaranti av kommunen för att 
bolaget ska kunna fortsätta verksamheten under 2014. Förslaget om en 
kapitaltäckningsgaranti behandlas i ett separat ärende vid dagens 
sammanträde. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Västra Falun AB 2014-02-20. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-02-21. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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§ 50 Kapitaltäckningsgaranti för helägda bolag i Falu 
kommun 

KS0205/14 

Beslut 
 Återremiss för utförligare beskrivning av ärendet. 

Sammanfattning 
För att undvika att bolag, där kommunen är enda ägare, ska prövas för 
likvidation på grund av kapitalbrist kan en kapitaltäckningsgaranti tecknas 
för bolaget. En kapitaltäckningsgaranti är en ansvarsförbindelse där ägaren 
garanterar bolagets kapital under löpande år. Kapitaltäckningsgarantin 
utfärdas av kommunens alternativt det ägande bolagets firmatecknare och 
redovisas som en ansvarsförbindelse i kommunens och bolagens 
årsredovisning. 
Aktuella bolag i Falu kommun med lågt aktiekapital är Falu Stadshus AB, 
Falu Kommuns Förvaltning AB, Lugnet i Falun AB och Västra Falun 
Fastighets AB.  

Ekonomikontorets föreslår att kommunens firmatecknare får i uppdrag att 
teckna villkorad kapitaltäckningsgaranti med Falu Stadshus AB och Västra 
Falun Fastighets AB. Vidare föreslås att Falu Stadshus AB äger rätt att 
teckna kapitaltäckningsgaranti för dotterbolaget Falu Kommuns Förvaltning 
AB som i sin tur äger rätt att teckna kapitaltäckningsgaranti för Lugnet i 
Falun AB. Samtliga kapitaltäckningsgarantier ska vara villkorade och 
prövas årligen i samband med att bolagens budgetförslag presenteras. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-02-14. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Återremiss för utförligare beskrivning av 
ärendet.   

Sänds till 
Ekonomikontoret 
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§ 51 Delbeslut - Parlamentariskt arbete inför mandatperioden 
2015-2018 

KS0204/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Arbetsformer för kommunfullmäktige fr.o.m. mandatperiod 2015-
2018 godkänns. 

2. Tillfälliga fullmäktigeberedningar inrättas enligt Parlamentariska 
ledningsgruppens (PLG) förslag den 22 februari 2014, bilaga 1, 
vilket innebär att ett tillägg görs till kommunfullmäktiges 
arbetsformer. 

3. Reviderad organisation för kommunstyrelsen och dess utskott fr.o.m. 
mandatperiod 2015-2018 godkänns. 

4. Reviderad nämndsorganisation fr.o.m. mandatperiod 2015-2018 
godkänns med justering beträffande Miljö- och samhällsbyggnads-
nämndens syfte till följande: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
har ett övergripande ansvar för miljö, folkhälsa och fysisk 
infrastruktur i kommunen. 

5. Förslag till antalet ledamöter och ersättare i nämnder, kommun-
styrelsen och dess utskott godkänns. 

6. Närvarorätt inrättas för partier ingående i kommunfullmäktige utan 
representantskap i kommunstyrelsen och dess utskott fr.o.m. 
mandatperiod 2015-2018 

7. I övrigt godkänns PLG:s delrapport daterad den 22 februari 2014. 

Protokollsanteckning  
Patrik Andersson (V) och Richard Holmqvist (MP) lämnar protokolls-
anteckningar (bilagor § 51). 
Ordförandens kommentar till Richard Holmqvists protokollsanteckning: 
Punkt 1 är tillgodosedd genom förslaget. Punkt 2 kommer att behandlas på 
ett positivt sätt i kommande dialoger om arvode och reglemente i PLG. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har fastställt direktiv för Falu kommuns parlamentariska 
ledningsarbete inför mandatperiod 2015-2018. Parlamentariska 
ledningsgruppen (PLG) lämnar förslag på beslut inom följande områden: 

1) Kommunfullmäktiges arbetsformer 

2) Inrättande av tillfälliga fullmäktigeberedningar 
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3) Falu kommuns organisation för kommunstyrelse och nämnder 

4) Antalet ledamöter och ersättare i nämnder och styrelse 

PLG återkommer under våren 2014 med förslag på fler områden. 

Beslutsunderlag 
Parlamentariska ledningsgruppens (PLG) tjänsteskrivelse 2014-02-22 med 
bilagor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt Parlamentariska ledningsgruppens 
(PLG) förslag.    

Richard Holmqvist (MP): Nämndsorganisationen godkänns med revidering 
av Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens syfte till följande:  
”Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ett övergripande ansvar för 
miljö, folkhälsa och fysisk infrastruktur i kommunen”, förslagets 
beslutspunkt fyra (4). 

Patrik Andersson (V): Samtliga utskott slopas inom kommunstyrelsen, 
undantaget Förhandlingsutskottet, förslagets beslutspunkt tre (3). 
Avslag på den reviderade nämndfunktionen, förslagets beslutspunkt fyra 
(4). 
Alla nämnder ska ha 13 ledamöter, förslagets beslutspunkt fem (5). 

Beslutsgång 
Ordföranden prövar förslagen i ordning enligt nedan vilket kommun-
styrelsen godkänner. 

Först prövas beslutspunkt ett (1) och två (2) och kommunstyrelsen ställer sig 
bakom dessa. 

Därefter prövas beslutspunkt tre (3) avseende kommunstyrelsens utskott 
mot Patrik Anderssons förslag att slopa samtliga utskott inom 
kommunstyrelsen, undantaget Förhandlingsutskottet och kommunstyrelsen 
beslutar enligt PLG:s förslag. 

Kommunstyrelsen godtar därefter Richard Holmqvist synpunkt avseende 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens syfte i beslutspunkt fyra (4) men 
ställer sig inte bakom Patrik Anderssons förslag i samma punkt. 

Därefter prövas beslutspunkt fem (5) avseende antal ledamöter och ersättare 
i nämnderna mot Patrik Anderssons förslag att alla nämnder ska ha 13 
ledamöter och kommunstyrelsen beslutar enligt PLG:s förslag. 

Slutligen prövas beslutspunkt sex (6) och sju (7) och kommunstyrelsen 
ställer sig bakom dessa.  
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§ 52 Beslut om ny förvaltningsstruktur 

KS0229/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Ny förvaltningsstruktur fastställs enligt organisationsskiss daterad 
den 12 februari 2014. 

2. Kommunfullmäktige tar beslut i ärendet vid sammanträdet den 10 
april 2014. 

Sammanfattning 
Under hösten 2013 har den parlamentariska ledningsgruppen (PLG) arbetat 
fram ett förslag till ny politisk organisation för Falu kommun. Utifrån detta 
föreslås en ny justerad förvaltningsstruktur som harmonierar med PLG:s 
förslag till politisk organisation. 
Syftet är att den nya organisationen ska skapa en tydlig struktur för falubor 
och medarbetare samt en effektivare styrning av kommunens verksamhet. 

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-24. 

Organisationskiss 2014-02-12. 

Förhandlingsprotokoll från de fackliga organisationerna. 

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

Mikael Rosén (M): Kommunfullmäktige ska avvakta med beslut i ärendet  
till sammanträdet den 10 april 2014. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslagen. 
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§ 53 Svar på medborgarförslag: Hedra medaljörer från skid-
VM 

KS0533/13 

Beslut 
            Medborgarförslaget bifalls genom att LufAB föreslås i  
            samverkan med övriga berörda parter sätta upp en tavla  
            på Lugnet med namn på medaljörer från skid-VM enligt   
            intentionerna i medborgarförslaget. 

Protokollsanteckning 
Förslagsställaren har inbjudits att yttra sig över sitt förslag vid sammanträdet 
men tackat nej. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falun ska hedra samtliga medaljörer från 
skid-VM 1953, 1974 och 1993 genom att sätta upp tavlor med medal- 
jörernas namn och tävlingsgren. Utrymme ska finnas för även 2015 års 
medaljörer. Tavlorna föreslås att sättas upp på Lugnet, vid resecentrum eller 
på båda ställena.  

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens och utvecklingsutskottets 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-09-03. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-03. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-02-18, § 21. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

LufAB 

Trafik- och fritidsnämnden 
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§ 54 Svar på medborgarförslag: Matbank för att tillgodose 
behövande med godtagbara livsmedelsvaror 

KS0452/13 

Beslut 
Medborgarförslaget avslås då kompetens och resurser för ett sådant 
uppdrag och verksamhet saknas.  

Protokollsanteckning 
Förslagsställaren har inbjudits att yttra sig över sitt förslag vid sammanträdet 
men inte hörts av. 
 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att en matbank bildas vars syfte är att tillgo-
dose behövande med fullt godtagbara livsmedelsvaror som annars slängs av 
livmedelsbutiker. 

Beslutet är enligt allmänna utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-06-30. 

Kostenhetens tjänsteskrivelse 2014-01-22. 

Protokoll från socialnämnden 2013-11-20, § 224/tjänsteskrivelse 2013-10-
30. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2013-12-18, § 166/tjänsteskrivelse 
2013-11-12. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-02-19, § 18. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kostenheten 

Socialnämnden 

Omvårdnadsnämnden 
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§ 55 Begäran från trafik- och fritidsnämnden om 
tilläggsanslag för 2014 för rivning av hoppbackar 
Kvarnberget 

KS0571/13 

Beslut 
1. 500 000 kr för 2014 tillskjuts trafik- och fritidsnämnden för rivning 

av hoppbackar på Kvarnberget, vilket kommunstyrelsen beslutade 
den 29 oktober 2013 skulle ske 2013. Rivningen kunde inte påbörjas 
2013, då upphandlingsprocessen inte hann slutföras 2013. 

2. Finansiering med 500 000 kr sker genom ramväxling från 
beslutsorgan, central buffert 2014. 

3. Eventuell övrig finansiering av rivningen ska ske genom 
omprioritering inom trafik- och fritidsnämndens driftbudget 2014. 
 

Sammanfattning 
Trafik- och fritidsförvaltningen gjorde en besiktning av backarna 2006/2007. 
Resultatet av besiktningen var att den största backen på Kvarnberget, K 47 
blev utdömd som träningsbacke för Holmens IF. 

Efter upphandling av entreprenaden att riva hoppbacken beslutade trafik- och 
fritidsnämnden att avbryta rivningen av ekonomiska skäl. Tornet har efter 
detta fortsatt att förfalla och idag är skicket mycket dåligt, med bristfälliga 
avspärrningar och säkerhetsdetaljer. Tornet utgör i dagsläget en stor fara för 
de människor som vistas i närheten och i tornet. 

Förvaltningen bedömer kostnaden för att riva tornet och säkra området till 
500-1 000 tkr. 

För att genomföra rivningen krävs att en upphandling görs. På grund av att 
begäran om tilläggsanslag inkom sent under 2013, så hann inte rivningen 
genomföras 2013. Rivning av hoppbackarna är nu planerad att genomföras 
under 2014. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets och utvecklingsutskottets förslag 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-02-05. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-02-18, § 26. 
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Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden 
Ekonomikontoret  
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§ 56 Uppföljning av försäkringsskador 2013 

KS0039/14 

Beslut 
1. Täcka skadekostnaden under 2013 om 641 492 kronor enligt 

specifikation i bilaga 3, i ekonomikontorets tjänsteskrivelse 
den 29 januari 2014. 
 

2. Finansiering ska ske ur överskottet i den interna försäkringsrörelsen.  
 
 
 

Sammanfattning 
Redovisning föreligger avseende reglering av skadekostnader för 
egendomsskador som ska bekostas inom ramen för den interna försäk-
ringsrörelsen 2013. 

Grunden för hur kommunen hanterar försäkringsfrågor är den samma för 
2013 som för 2012.  

Kommunens självrisk för egendomsskador har under året varit 445 000 
kronor och den interna självrisken som förvaltningarna fått betala 3 000 
kronor. Premien för egendoms- och ansvarsförsäkringen under 2013 uppgår 
till 2 189 757 kronor (2012: 2 271 650 kronor). 

Skadekostnaderna under 2013 uppgår, efter avdrag för interna självrisker, 
till 641 492 kronor enligt bilaga 3. Skadekostnaderna täcks inom ramen för 
den interna försäkringsrörelsen inklusive balanserat resultat från 2012. 
Förutom de nu redovisade skadekostnaderna finns oreglerade skador från 
2013 för vilka skadekostnaderna bedöms uppgå till 1,5 – 2,0 mnkr. Dessa 
har av administrativa skäl inte varit möjliga att avsluta under 2013. 
Därutöver finns även skadekostnader från ett skyfall över Falun från augusti 
2012 som inte är slutreglerat, skadekostnaderna bedöms i detta fall till 0,5 – 
1,0 mnkr. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets och allmänna utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-01-29. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-02-19, § 28. 

Sänds till 
Ekonomikontoret 
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§ 57 Begäran om utökade driftramar 2014 för 
omvårdnadsnämnden, skolförvaltningen och 
trafik- och fritidsnämnden 

KS0001/14 

Beslut 
1. Omvårdnadsnämnden tilldelas extra anslag 2014 med 9,0 mnkr för 

volymökningar över budgeterad nivå inom hemtjänsten genom 
ramväxling från Beslutsorgans buffert. 

2. Skolförvaltningen tilldelas 2,6 mnkr. Ramväxling sker från 
Beslutsorgans buffert. 

3. Trafik- och fritidsnämnden tilldelas extra anslag 2014 med 5,5 mnkr 
kopplat till den hyresnivå som avtal mot Lugnet i Falun AB innebär. 
Ramväxling sker från Beslutsorgans buffert. 

Reservation 
Patrik Andersson (V) reserverar sig mot beslutets punkt 1 och 3 (bilaga § 
57). 

Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Catharina Hjortzberg-Nordlund 
(M), Håkan Hammar (M), Agneta Ängsås (C), Anders Runström (FAP) och 
Svante Parsjö Tegnér (FP) reserverar sig mot beslutets punkt 2 till förmån 
för Mikael Roséns m.fl. förslag. 

Sammanfattning 
Omvårdnadsnämnden har inkommit med begäran om ett tilläggsanslag för 
2014 och planperioden med 11,5 mnkr per år. Detta mot bakgrund av ökade 
behov inom hemtjänsten. 

Barn- och utbildningsutskottet har inkommit med begäran om utökat anslag 
under 2014 med 2,6 mnkr till extra personalförstärkningar inom förskolan. 

Ekonomikontoret föreslår att tillfälligt anslag motsvarande 5,5 mnkr tillförs 
trafik- och fritidsnämnden under 2014 kopplat till ett ettårigt avtal som 
parterna föreslår.  

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag, med ändring i punkten två från 
reserveras till tilldelas medel. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-02-25. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2014-02-26, § 22. 

Protokoll från barn- och utbildningsutskottet 2014-02-17, § 34. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) och Krister Johansson (S): Enligt 
ekonomikontorets förslag men med ändring i beslutspunkt två till att 
skolförvaltningen ska tilldelas 2,6 mnkr. 

Patrik Andersson (V): Omvårdnadsnämnden ska tilldelas 11,0 mnkr enligt 
begäran. Bifall till ordförandens ändringsförslag i beslutspunkt två. Avslag 
till beslutspunkt tre att tilldela trafik- och fritidsnämnden 5,5 mnkr. 

Mikael Rosén (M) och Agneta Ängsås (C): Enligt ekonomikontorets 
förslag, utan ändringar. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först förslaget att tilldela omvårdnadsnämnden 9 mnkr 
mot begärda 11 mnkr och finner att kommunstyrelsen beslutar att tilldela 
omvårdnadsnämnden 9 mnkr. 

Därefter ställs förslaget om att tilldela mot att reservera 2,6 mnkr till 
skolförvaltningen och kommunstyrelsen beslutar att tilldela de begärda 
medeln. 

Slutligen prövas beslutspunkt tre, att tilldela trafik- och fritidsnämnden 5,5 
mnkr mot avslag på detsamma och kommunstyrelsen beslutar att avslå 
förslaget om avslag. 

Sänds till 
Omvårdnadsnämnden 

Skolförvaltningen 

Trafik- och fritidsnämnden 
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§ 58 Köp av fastigheten Folkets Hus, Gruvbäcken 4 Falu 
kommun 

KS0684/10 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

 
2. Slutligt ställningstagande i ärendet kommer att tas på ett extra 

kommunstyrelsesammanträde den 18 mars 2014. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2013 att ge kommun-
styrelsen i uppdrag, under förutsättning av att Falu Folketshusförening och 
dess andelsägare beslutar om försäljning, genomföra slutförhandlingar och 
förvärva fastigheten Folket Hus, Gruvbäcken 4, Falu kommun. 
Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att, 
i samråd med dess presidium, genomföra slutförhandlingar och förvärva fastigheten 
Folkets Hus, Gruvbäcken 4, Falu kommun och att slutligt avtal återredovisas vid 
kommande kommunstyrelsesammanträde. Kultur- och ungdomsförvaltningen och 
kommunfastigheter föreslås att till de delar det handlar om verksamhetsövergång 
förhandla om övertagande av befintlig personal. 
 
Fastighetschefen, kulturchefen och exploateringsingenjör Jennie Åkerström lämnar 
aktuell information i ärendet. 
 
Beslut om ajournering 
Sammanträdet ajourneras för överläggning kl. 14.45 – 14.55. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-02-24. 

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

Sänds till 
Ekonomikontoret 
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§ 59 Svar på återremiss för arvodering i styrelsen för LufAB 

KS0720/13 

Beslut 
1. Styrelsens arvode för LufAB ska föras till grupp 1 (ett) som en 

tillfällig lösning under perioden 2014-01-01 t.o.m. 2014-12-31. 
Motivet är att LufAB är i en uppbyggnadsfas som initialt kräver 
stora styrelseresurser.  

2. En total översyn av arvodesklassificering för helägda kommunala 
bolag, ska Parlamentariska ledningsgruppen (PLG) utreda i sitt 
ordinarie projektuppdrag, som beräknas presenteras inom fyra 
månader.  

 

 

Sammanfattning 
De helägda kommunala bolagens arvodering och klassificering gäller  
fr.o.m. den 1 januari 2007.  Principen är lagd utifrån några olika 
grupperingar. Vid den tidpunkten var inte LufAB inrättad som organisation.  

På kommunstyrelsens sammanträde i december månad ställdes förslag om 
LufAB skulle jämställas i motsvarande grupp som Kopparstaden och Falu 
Energi & Vatten vad gäller arvodering till bolagets ledamöter och 
presidium. Alternativt förslag var att LufAB istället förs till grupp 3 ”övriga 
bolag”. Ärendet återremitterades för vidare utredning. 

Parlamentariska ledningsgruppen (PLG) har fört en dialog om bl.a. vikten 
av att arvodera kvalificerade krafter, arbetsbelastning i förhållande till 
uppdraget, eventuellt behov av justerad gruppindelningsstruktur (nivå 1-3). 
En samfälld utredning ska göras enligt de direktiv som redan är fastställda. 
PLG kommer under senvintern/våren göra en totalöversyn av samtliga 
arvoden för förtroendevalda inom Falu kommun och dess helägda bolag. 
Därför förordas att en temporär lösning görs intill årsskiftet, eftersom de nya 
arvodesreglerna gäller fr.o.m. nästa mandatperiod. 

Beslutet är enligt Parlamentariska ledningsgruppen/stadskansliets förslag. 

Beslutsunderlag 
Parlamentariska ledningsgruppen/stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-02-
03. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) och Mikael Rosén (M): Enligt 
Parlamentariska ledningsgruppen/stadskansliets förslag, arvode enligt grupp 
1 (ett). 

Patrik Andersson (V): Arvodet ska utgå enligt grupp 3 (tre). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Parlamentariska ledningsgruppen/stadskansliets förslag. 

 

Sänds till 
LufAB 

Stadskansliet 
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§ 60 Information om pågående avtal med parkeringsbolaget 
Falu-P 

KS00164/12 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Information om pågående avtalsdiskussioner mellan Falu P AB och 
kommunfastigheter om parkeringsövervakning på tomtmark. 
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§ 61 Konstnärlig utsmyckning i samband med om-, till- och 
nybyggnation 

KS0655/12 

Beslut 
1. För byggprojekt där upphandlad entreprenadsumma överstiger 5 

mkr, ska medel motsvarande ca 1 % av entreprenadsumman 
reserveras för konstnärlig utsmyckning. 

2. Typ av konstnärlig utsmyckning som ska belasta byggprojektet är 
konst på, i och i anslutning till byggnad. 

3. Byggobjekt, som främst avser tekniska åtgärder för att förbättra 
lokalens funktion, ska inte föranleda konstnärlig utsmyckning. 

4. Kommunfastigheter får i uppdrag att i den fortsatta handläggningen 
av om/till/nybyggnationer inkludera kostnad för konstnärlig 
utsmyckning. 

5. Kommunfastigheter får i uppdrag att revidera kostnadsberäkningarna 
för redan planerade om/till/nybyggnationer med tillägg för 
konstnärlig utsmyckning motsvarande ca 1 % av upphandlad 
entreprenadsumma. 

6. Kommunfastigheter får i uppdrag att rutinmässigt under planerings-
skedet inbjuda kultur- och ungdomsförvaltningen till uppstart av 
planeringen inför den konstnärliga utsmyckningen. 

7. Ansvar för underhåll av konstnärlig utsmyckning ska åvila kultur- 
och ungdomsnämnden som tilldelas medel för ändamålet efter 
äskande i budget. 

8. I första hand nyttja befintlig konst som finns tex omflyttning av 
konst. Denna ska inrymmas i värdet av ca 1 %. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat om förändrade rutiner för den konstnärliga 
utsmyckningen i kommunens fastigheter. I samband med ny/till/ombygg-
nationer i fastighetsbeståndet tillämpas sedan länge en praxis att cirka 1% av 
byggkostnaderna ska avsättas för konstnärlig utsmyckning. 
Kultur- och ungdomsförvaltningen har påtalat att det sedan 2005 inte avsatts 
särskilda medel för konstnärlig utsmyckning i samband med ny/till/ om-
byggnationer. Därför begärs att medel för utsmyckning av nu planerade 
om/till/nybyggnationer avsätts.  

Beslutet enligt kommunfastigheters och fastighetsutskottets förslag med 
ändring i beslutspunkt två att stryka ordet fast. 
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Beslutsunderlag 
Kommunfastigheters tjänsteskrivelse 2013-09-03. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2013-09-19, § 64. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt fastighetsutskottets förslag med 
ändring i beslutspunkt två, ordet fast stryks. 

 

Sänds till 
Kommunfastigheter 

Kultur- och ungdomsnämnden 
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§ 62 Justerat regelverk kring uppsägning av lokaler 

KS0067/13 

Beslut 
1. Nuvarande generella uppsägningstid för kommunens egna lokaler 

sänks från 9 månader till 3 månader. 

2. Möjliggöra en månads uppsägningstid efter särskild prövning i 
respektive nämnd och därefter godkännande i fastighetsutskottet 
efter definierad omfattning av verksamhetens behov. Nyckeltal, antal 
elever, brukare ska ligga till grund för beslutet.   

3. För lokaler som är nyrenoverade eller nybyggda på verksamhetens 
uppdrag ska kostnaden regleras innan lokalen får lämnas. 

4. Bilda och finansiera vakanspoolen enligt beslut i budget 2014 med 
en uppföljning av vakanskostnaderna. 

5. Nämnderna ska säkerställa att lokalförsörjningsplanerna årligen 
revideras innan beslut inför nytt budgetår.     

6. Förvaltningschef säkerställer att verksamhetschefer tilldelas medel 
efter faktiskt lokalbehov.  

7. Kommunfastigheter får i uppdrag att beställa nya detaljplaner för de 
fastigheter som endast möjliggör kommunal verksamhet på skolor 
och förskolor där kommunens verksamhet bedöms minska.  

8. Ytor som kan sägas upp enligt de nya förutsättningarna är endast 
sammanhållna ytor, som kan hyras ut till ny verksamhetsutövare av 
kommunfastigheter.  

9. Av kommunfastigheter inhyrda lokaler är endast möjliga att lämna 
enligt förutsättningar för respektive hyreskontrakt. 

10. Kommunfastigheter får i uppdrag att de hyror som nu är på felaktiga 
nivåer i förhållande till självkostnadsprincipen ramjustera eller om-
fördela inom respektive förvaltning under 2014.  

11. Kommunfastigheter får i uppdrag att revidera styrdokument kopplat 
till uthyrning av lokaler och bostäder efter beslut enligt punkt 1-10. 

12. Kommunfastigheter får i uppdrag att lämna kvartalsvis återrapport 
till fastighetsutskottet, vid akut behov lämnas rapport vid näst-
kommande möte. 

Sammanfattning 
Vid tidigare sammanträden i fastighetsutskottets föredrogs principer för hur 
man kan förändra och förenkla regelverket kring uppsägningstider för i 
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första hand kommunens egna lokaler. Kommunfastigheter har i uppdrag att 
tillsammans med verksamheterna minska både den inhyrda volymen lokaler 
och de av kommunen ägda fastigheterna. De senaste åren har de 
demografiska förändringarna gått snabbare än tidigare. Det är tex ett ökat 
behov av förskoleplatser och av anpassade vård och omsorgsbostäder. Inom 
gymnasieskolan har behovet av lokaler istället minskat drastiskt. 
Kommunfastigheters lokalplaneringsfunktion har i dialog med verksam-
heterna effektiviserat och minskat kommunens totala lokalbehov under en 
tioårsperiod och konstaterar att det vid förändringar i demografin och till 
verksamheternas behov finns skäl att korta hyresgästernas uppsägnings-
tider.      

Beslutet är enligt kommunfastigheters och fastighetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunfastigheters tjänsteskrivelse 2014-01-14. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2014-01-23, § 7. 

Sänds till 
Kommunstyrelsekontoren 
Skolförvaltningen 
Kultur- och ungdomsnämnden 
Miljönämnden 
Socialnämnden 
Trafik- och fritidsnämnden  
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§ 63 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

KS0130/11 

Beslut 
Ändringen av kommunstyrelsens delegationsordning enligt förslag i 
skolkontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2014 antas. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 april 2013 att revidera kommunstyrel-
sens delegationsordning till följd av kommunfullmäktiges beslut att upphäva 
skolnämnden och att kommunstyrelsen fick i uppdrag att inrätta ett barn- 
och utbildningsutskott. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 augusti 
2013 reviderades ett antal punkter som visat sig vara felaktiga utifrån 
skolkontorets organisation. 

Beslutet är enligt skolkontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2014-01-09. 

Sänds till 
Skolkontoret 

Stadskansliet 
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§ 64 Yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen i mål nr 7021-
13 angående upphandlingsskadeavgift 

KS0526/11 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande daterat 2014-02-27 som 

Falu kommuns yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen i mål nr 
7021-13 efter justering i enlighet med diskussionen vid dagens 
sammanträde. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Falu kommun har förelagts att senast den 12 mars 2014 inkomma till Högsta 
förvaltningsdomstolen i mål nr 7021-13 med skriftligt svar på 
Konkurrensverkets överklagande av Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål 
nr 672-13.  

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Föreläggande från Högsta förvaltningsdomstolen daterat 2014-02-19. 

Överklagande från Konkurrensverket daterat 2013-10-29. 

Förslag till yttrande 2014-02-27. 

Sänds till 
Högsta förvaltningsdomstolen (inkl. yttrande) 

 



 50 (54) 

 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-03-04 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 65 Entledigande och fyllnadsval från uppdrag som ledamot 
i allmänna utskottet 

KS0002/14 

Beslut 
1. Kicki Stoor (V) entledigas från uppdraget som ledamot i 

kommunstyrelsens allmänna utskott. 

2. Patrik Andersson (V) utses till ny ledamot i kommunstyrelsens 
allmänna utskott. 

Sammanfattning 
Kicki Stoor har inkommit med avsägelse av uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen. Då hon även är ledamot i kommunstyrelsens allmänna 
utskott ska ny ledamot utses i utskottet. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Kicki Stoor 2014-01-16. 

Sänds till 
Kicki Stoor 

Patrik Andersson 

Förtroendemannaregistret 
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§ 66 Entledigande och fyllnadsval från uppdrag som ledamot 
i kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott 

KS0002/14 

Beslut 
1. Susanne Norberg (S) entledigas från uppdraget som ledamot i 

kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott. 

2. Jessica Wide (S) utses till ny ledamot i kommunstyrelsens barn- och 
utbildningsutskott. 

Sammanfattning 
Susanne Norberg har inkommit med avsägelse av uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott.  

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Susanne Norberg 2014-03-03. 

Sänds till 
Susanne Norberg 

Jessica Wide 

Förtroendemannaregistret 
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§ 67 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 

KS0100/14 

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 Tillväxtrådet 2014-01-27. 

Protokoll från Region Dalarna 2014-02-12. 

Protokoll från Samverkansberedningen mellan Falu kommun och 
Landstinget Dalarna 2014-02-04. 

Protokoll från Lugnet i Falun AB 2013-12-18. 
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§ 68 Anmälningsärenden 

KS0079/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av anmälda ärenden. 

Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning. 
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§ 69 Delegationsärenden  

KS0080/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten. 

Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit delegationsbeslut enligt bilagd 
förteckning. 
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