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§ 274 Godkännande av exploateringsavtal med Falu 

Energi & Vatten AB avseende detaljplan för 
verksamhetsområde på Syrafabriksområdet  
väster om E16 

 KS0286/15  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Exploateringsavtal med Falu Energi & Vatten AB avseende detaljplan för 
verksamhetsområde på Syrafabriksområdet väster om E16 godkänns.  
 

Reservation 
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M) och Björn Ljungqvist (M) reserverar sig mot 
beslutet med följande motivering. I förslaget till exploateringsavtal finns ett åtagande 
för kommunen att bygga en cirkulationsplats och GC-broar. Dessa frågor har inte 
diskuterats eller beslutats inom kommunen. Det finns ingen redovisning av utförande 
och kostnader. Trots detta beslutar den rödgröna majoriteten att godkänna avtalet, med 
kommunens åtagande. Därmed har kommunen, vid vite, åtagit sig att genomföra ett 
stort och dyrbart projekt utan den beslutsgång som annars krävs för infrastruktur-
projekt.Vi anser att beslutsgången ska vara den motsatta: först ska kommunen ta 
ställning till projektet och dess kostnader och andra konsekvenser. Först därefter kan 
man göra ett åtagande mot andra parter.  

 
Sammanfattning 
Förslag till ny detaljplan för verksamhetsområde på Syrafabriksområdet väster om E16 har 
tagits fram och godkänts för antagande av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 28 
oktober 2015. Detaljplanen omfattar fastigheter som ägs av Falu Energi & Vatten AB, Falu 
Kraft AB, Stora Kopparbergs Bergslags AB och Falu kommun. Detaljplanearbetet har 
initierats av Falu Energi & Vatten AB som också äger större delen av det område som man 
avser att bebygga med dataserverhallar. I exploateringsavtalet regleras genomförandet av 
detaljplanen vad gäller t.ex. utbyggnad av gator och annan allmän plats och överlåtelse av 
mark.  
 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-06. 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-11-16, § 105. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.  
 
Mikael Rosén (M): Bifall med justeringen att kommunens åtagande att bygga en 
cirkulationsplats i expropriationsavtalet stryks. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
utvecklingsutskottets förslag.  
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§ 275 Antagande av Detaljplan för verksamhets-

område på Syrafabriksområdet väster om E16 

 KS0691/13  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
            Detaljplan för verksamhetsområde på Syrafabriksområdet väster om  
            E16 antas.       
 
Sammanfattning 
Detaljplan för verksamhetsområde på Syrafabriksområdet väster om E16 
har upprättats på miljö- och samhällbyggnadsförvaltningen. Syftet med 
detaljplanen är bland annat att möjliggöra en ändrad byggrätt för 
verksamhetsområdet på Syrafabriksområdet samt att möjliggöra en ny 
utfart till Hanröleden/E16 i höjd med Nybrogatan och en gång- och 
cykelväg genom området mot Ingarvet. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav planuppdrag den 18 februari 
2014. Utvecklingsutskottet lämnade den 25 november 2014 detaljplanen, 
efter genomfört samråd, utan erinran. Miljö- och samhällbyggnads-
nämnden godkände den 28 oktober 2015 planen för antagande, efter det 
att detaljplanen funnits tillgänglig för offentlig granskning.  

Utvecklingsutskottets överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget  
yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-04. 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-11-16, § 106. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsför- 
valtningens förslag. 
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§ 276 Försäljning del av fastigheten Falun 8:3 

 KS0220/14  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att sälja del av fastigheten Falun 8:3. 

2. Frågan om biogasetablering beaktas i förhandlingarna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att miljö- och samhällsbyggnads- 
chefen får i uppdrag att sälja del av fastigheten Falun 8:3. 

 
Sammanfattning 
I den nyligen antagna detaljplanen för Verksamhetsområde på Myran äger kommunen 
mark (del av fastigheten Falun 8:3) som utgörs av kvartersmark för försäljning av 
drivmedel, service till bilister. För den som köper angränsande mark av Fortifikations-
verket, där t.ex. bilförsäljning och bilservice kan bedrivas, kan det vara av intresse att  
även förvärva kommunens mark. För att snabbt kunna genomföra en sådan försäljning  
bör chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra  
försäljningen.  
 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-03. 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-11-16, § 106. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.  
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§ 277 Godkännande av försäljning del av fastig-

heterna Främby 1:24 och 1:29 för 
vildvattenpark 

 KS0888/06  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Försäljning av del av Falun Främby 1:24 och 1:29 till Falu 
Vildvattenpark AB i enlighet med upprättat och av bolaget 
undertecknat köpe- och exploateringsavtal godkänns.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra förlängningar av 
tidsfrister och andra mindre ändringar i avtalet. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att miljö- och samhällsbyggnads- 
chefen får i uppdrag att göra förlängningar av tidsfrister och andra mindre 
ändringar i avtalet.  

 
Sammanfattning 
Falu Vildvattenpark AB har anmält intresse för att genomföra och anlägga en 
konstgjord fors för diverse vattenaktiviteter, servicebyggnader till denna liksom 
parkeringar, samt camping på ett område av fastigheterna Främby 1:24 och 1:29. 
Avsikten är att anläggningen ska vara tillgänglig för alla och ett tillskott för 
turism, rekreation och idrott.  

Kommunstyrelsen beslutade den 1 september 2009 att godkänna optionsavtal för 
Falu Vildvattenpark avseende del av Främby 1:24. Optionsavtalet har därefter 
förlängts i två omgångar. 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2013 att godkänna försäljning av 
del av Falun Främby 1:24 och 1:29 till Falu Vildvattenpark AB i enlighet med 
upprättat och av bolaget undertecknat markanvisningsavtal. Falu Vildvattenpark 
fullföljde aldrig avtalet och betalade inte köpeskillingen.  

Falu Vildvattenpark gör nu ett förnyat försök att genomföra projektet. Ett nytt 
avtal har upprättats och har undertecknats av Falu Vildvattenpark.  

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-26. 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-11-16, § 108. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.  
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§ 278 Godkännande av avtal om medfinansiering och 

samverkan för byggande av den nya 
tunneldelen vid Falu resecentrum 

 KS0169/12  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Avtal om medfinansiering och samverkan - Byggande av den nya kompletterande 
tunneldelen vid Falu resecentrum godkänns under förutsättning att ansökan om 
stadsmiljöbidrag beviljas. 

 
Reservation 
Mikael Rosén (M) och Svante Parsjö Tegnér (L) reserverar sig mot beslutet att godkänna 
avtal med Trafikverket om byggande av gångtunnel. Anledningen är kommunens 
ansträngda ekonomi. Den rödgröna majoritetens budget innehåller visserligen objektet  
men det hjälper inte eftersom investeringsbudgeten är ca 100 miljoner kronor större per  
år än vad kommunen långsiktigt klarar av att betala.  
 
Gångtunneln tillhör inte de högst prioriterade investeringarna och bör därför anstå i  
väntan på att kommunen får råd. Det blir en smula missvisande när avtalet kallas 
”medfinansiering” när det tydligt framgår att det är Falu kommun som ska stå för hela 
kostnaden beräknad till 24 miljoner kronor. Vi anser inte att ett eventuellt bidrag från 
staten förändrar bilden eftersom det ändå är fråga om en investering som kommunen  
inte har råd med för närvarande. 
 
Sammanfattning 
Falu kommun, Trafikverket och Dalatrafik har tidigare träffat avtal om att utveckla ett 
resecentrum i Falun. I detta projekt ingår bl.a. att bygga en plattformsförbindelse från 
stationsbyggnaden till plattformen mellan spår 2 och 3. Denna är utförd och togs i bruk  
i början av 2015. Falu kommun vill nu förlänga plattformsförbindelsen med en tunnel 
under övriga spår på bangården fram till området sydväst om bangården. Härmed skapas 
en förbindelse mellan de två delar av staden som åtskiljs av bangården. Dessutom förbinds 
resecentrum med en punkt för angöring och parkering vid Tisken.  
 
Syftet med det nu aktuella avtalet är att mellan Falu kommun och Trafikverket reglera 
ansvar, finansiering, projektering och utförande av den nya kompletterande tunneldelen. 
Avtalet reglerar också framtida ägande, drift och underhåll av den nya kompletterande 
tunneldelen samt den intilliggande befintliga tunneldelen/plattformsförbindelsen. 
Kommunen är beställare av det totala projektet och Trafikverket utförare. Avtalet innebär 
att samtliga kostnader i projektet kommer att belasta Falu kommun. Bedömd kostnad är 24 
mkr.  Kommunen har medel avsatta i sin budget och ekonomiska långtidsplan för åren 
2016-2018. 
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Efter genomförandet är avsikten att den nya tunneldelen, tillsammans med den befintliga 
tunneldelen och trappan på stationssidan, ska utgöra en gemensamhetsanläggning med 
Trafikverket och Falu kommun som delägare. Utvecklingsutskottet beslutade för egen del 
den 16 november 2015 att ansökan om stadsmiljöbidrag, med sista ansökningsdag den 16 
november 2015, skulle skickas till Trafikverket. Om ansökan beviljas innebär det att 
projektet medfinansieras med 50 %. 
 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-28. 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-11-16, § 109. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
Patrik Liljeglöd (V), Björn Ljungqvist (M), Mikel Rosén (M), Maria Gehlin (FAP)  
och Madelene Vestin (SD): Avslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar  
enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 279 Antagande av detaljplan för Källängetskolan, 

tankstation mm vid Källevägen i Svärdsjö  
 KS0385/15  
  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
            Detaljplan för Källängetskolan, tankstation mm vid Källevägen i Svärdsjö antas.  
 
Sammanfattning 
Detaljplanen för Källängetskolan, tankstation mm vid Källevägen i Svärdsjö syftar till att 
ersätta en föråldrad plan som tillkom innan nuvarande lagstiftning, med lämpliga 
bestämmelser enligt nuvarande plan- och bygglag. Detaljplanen syftar även till att pröva 
möjligheten för en ny tankstation i Borgärdet, Svärdsjö.  
 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav stadsbyggnads- och näringslivskontoret 2013-
09-17 § 107 i uppdrag att upprätta detaljplan för Hedstugan, Svärdsjöskolan m.m. i 
Svärdsjö. I detta uppdrag ingick detta området som ett delområde. Detaljplanen bedöms 
förenlig med gällande översiktsplan. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-29 § 69 om samråd varefter 
detaljplanen var ute på samråd från 27 maj till den 31 augusti 2015. Ärendet har av okänd 
anledning, möjligen av tekniska skäl, inte tagits upp för beslut i Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott efter genomfört samråd. Därmed har det inte inkommit något samråds-
yttrande från KSU. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut,  
i tjänsteskrivelse daterad 2015-09-02, var att lämna förslag till detaljplan för Källänget-
skolan, tankstation mm vid Källevägen i Svärdsjö utan erinran.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-09-23 § 140 om granskning.  
Nämnden behandlade ärendet den 25 november 2015 om att godkänna detaljplanen för 
antagande. 
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-19. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2015-11-25, § 176. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
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§ 280 Godkännande av förlängt borgensåtagande för 
Svärdsjö Ridklubb 

 KS0526/15  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Den kommunala borgen förlängs för Svärdsjö Ridklubbs lån om 
1 822 500 kronor med tio år till den 30 september 2025.  
 

2. Svärdsjö Ridklubb uppmanas att öka amorteringarna så att lånet 
blir betalt senast år 2033. 

 
Sammanfattning 
Svärdsjö Ridklubb har kommit in med en ansökan om förlängt borgens-
åtagande. Bakgrunden är att borgensåtagandet för föreningen, som 
beslutades i kommunfullmäktige den 9 september 2004, har gått ut.  

Föreningen har från slutet av 1980-talet haft ett kommunalt 
borgensåtagande för sitt lån om för närvarande 1 822 500 kronor, 
avseende föreningens ridhus.  

Ekonomikontoret konstaterar att kommunfullmäktige vid upprepade 
tillfällen har beviljat borgensåtaganden för föreningen. 
Amorteringstakten är dock för närvarande alltför långsam varför en ökad 
avbetalning är nödvändig för att lånet skall vara återbetalt innan ridhuset 
behöver en genomgripande renovering eller ersätts av ett nytt. 

Mot bakgrund av ovan föreslår ekonomikontoret att borgensåtagandet för 
föreningen förlängs med tio år samtidigt som amorteringstakten ökar så 
att lånet är betalt senast år 2033.  

Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-10-07. 
Protokoll från ledningsutskottet 2015-11-19, § 105. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag.  
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§ 281 Begäran om utökad budgetram 2016 för 

socialnämnden 

 KS0626/15  
  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
             Avslå socialnämndens äskande om utökad budgetram med  
             9 miljoner kronor avseende 2016. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

             Kalla socialnämnden till ledningsutskottet i samband med den första 
             periodrapporten per den sista februari 2016 för en fördjupad uppföljning  
             av verksamhet och ekonomi. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har kommit in med ett ärende om ett bedömt utökat 
resursbehov för nämndens verksamhet för 2016. Socialförvaltningens 
beräkningar visar att ca 15 miljoner kronor saknas för att klara den 
nuvarande verksamheten och bedömda behovsökningar under 2016. De 
anpassningar i verksamheten som, enligt förvaltningens bedömning, 
beräknas kunna genomföras under 2016 och 2017 ger en trolig 
kostnadsminskning på ca sex miljoner kronor. Därmed gör nämnden 
bedömningen att det saknas ca nio miljoner för att kunna bedriva 
verksamheten inom den tilldelade budgetramen.  

Socialnämnden äskar därför hos kommunfullmäktige om en utökad 
budgetram med nio miljoner kronor avseende 2016. 

Socialnämnden anser att den kommunala finansieringen av arbetsmarknads-
åtgärder bör hanteras via arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen (AIK) 
och inte via socialnämnden. Enligt nuvarande modell är socialförvaltningen 
medfinansiär till vissa arbetsmarknadsåtgärder exempelvis OSA och sk 
resursjobb utöver den del som finansieras av arbetsförmedlingen eller av AIK. 
Medfinansieringen från socialförvaltningen tas av budgeten för ekonomiskt 
bistånd och överförs till AIK.  

Socialnämnden anser även att en översyn görs för att utreda var i  
kommunens organisation som hanteringen av ensamkommande flyktingbarn  
och försörjningsstöd till nyanlända flyktingar ska organiseras. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-11-19. 
Protokoll från socialnämnden 2015-10-28, § 195. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Madelene Vestin (SD): Enligt 
ekonomikontorets förslag.  
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Patrik Liljeglöd (V): Bifall med 9,9 miljoner kronor. 
 
Svante Parsjö Tegnér (L): Bifall med 9 miljoner kronor. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ekonomikontorets förslag. 
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§ 282 Godkännande av delägande och engagemang i 

Nya Visit Dalarna 

 KS0592/15  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Ställa sig bakom förslaget om en gemensam organisation för utvecklingen av 
besöksnäringen i Dalarna. 

2. Godkänna aktieägaravtal och bolagsordning. 
3. Tecknande av 60 aktier för kommunen á 1 000 kronor, totalt 60 000 kronor.  

Finansiering sker via eget kapital. 
4. Ställa sig bakom förslag till justerat grundavtal. 
5. Finansiera grundavtal om 3 513 592 kr och sammanslagningskostnad om  

81 818 kr vilket sker via kommunens konto Ej förvaltningsanknuten verksamhet 
K620 Tjänst 230 015. 

 
Sammanfattning 
I Dalarna har besöksnäringens organisationer genomgått stora förändringar under 
senare år. Tidigare var ofta turistbyråer en del av kommunens egen verksamhet och 
verksamheten bedrevs lokalt. IT-utvecklingen har lett till att man börjat organisera sig 
på olika sätt för att gemensamt klara av att utveckla verksamheten. Då det finns ett 
flertal olika organisationer i Dalarna har besöksnäringen, ur ett kundperspektiv, 
uppvisat en splittrad bild.  

Under flera år har det nu pågått en process där man försökt komma fram till hur hela 
Dalarna kan samordna sin destinationsbolagsverksamhet. Det har resulterat i ett 
förslag där kommunerna i Dalarna äger 30 procent och näringen 70 procent genom 
Visit Dalarna ekonomisk intresseförening. 

Förslaget innebär i korthet att det starka varumärket Dalarna kan exponeras tydligare, 
bolaget kan agera mer professionellt på många sätt, inte minst vad gäller IT-
utveckling, samt att man får mer resurser för försäljning.  
 
Ledningsutskottet har behandlat ärendet och överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget yttrande. 
 
Beslutet är enligt kommundirektörens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-11-09. 
Frågor från kommunstyrelsen och svar från Visit Södra Dalarna. 
Protokoll från ledningsutskottet 2015-11-19, § 106 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt kommundirektörens förslag.  
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§ 283 Godkännande av handlingsprogram enligt lag 

om skydd mot olyckor för förebyggande 
verksamhet respektive räddningstjänst 

 KS0735/14  
  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Anta det kommungemensamma handlingsprogrammet för mandatperioden 2015-
2018, samt att anta delprogrammet för den brandförebyggande verksamheten. 

2. Styrelser och nämnder får i uppdrag att fastställa delprogram. 
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vid behov göra kompletteringar och föränd-

ringar i organiserandet av ansvar och utredningsuppdrag för det som ska vara 
kommunens samlade delprogram för trygghet och säkerhet.   
 

Sammanfattning 
Falun, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner ska vara trygga och säkra att bo, vistas 
och driva verksamhet i. Ett helhetsgrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete, 
skydd mot olyckor och krishantering är nödvändigt för att skapa en trygg och säker 
tillvaro. Politiska företrädare och kommundirektörerna i Falun, Borlänge, Säter och 
Gagnefs kommun har av det skälet beslutat om att ett gemensamt handlingsprogram 
ska tas fram. Inte minst är programmet viktigt eftersom positiva resultat är beroende 
av samhällets samlade insatser och ansvarstagande. Då ansvaret dessutom ofta ligger 
på den enskilde, det vill säga individer, fastighetsägare, verksamhetsutövare och 
organisationer, är ett sammanhållet handlingsprogram av stor betydelse. I 
handlingsprogrammet har gemensamt lyfts fram kända framgångsfaktorer och de 
målsättningar som finns i verksamheten. Vidare beskrivs strategiskt viktiga 
arbetsuppgifter för kommunen samt särskilda satsningar för perioden 2015-2018. Till 
detta handlingsprogram finns tillhörande delprogram för områdena brottsförebyggande 
arbete, trafiksäkerhet, brandförebyggande verksamhet, fallprevention, 
suicidprevention, vattensäkerhet, klimatförändringar och krishantering (utgör även 
plan för extraordinära händelser). Delprogram finns också att tillgå hos 
Räddningstjänsten. Uppföljning sker genom en årlig skriftlig rapport till respektive 
kommunstyrelse. 
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-11-23. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mats Dahlström (C): Enligt 
stadskansliets förslag med tillägg att kommunstyrelsen får i uppdrag att vid behov göra 
kompletteringar och förändringar i organiserandet av ansvar och utredningsuppdrag för det 
som ska vara kommunens samlade delprogram för trygghet och säkerhet.   
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§ 284     Ändring av finansieringssystem för den 
             gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
             receptfria läkemedel 
 KS0537/15  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Finansieringssystemet ändras från och med 1 januari 2016 från bruttokostnad till 
nettokostnad. Intäkten förs direkt till den gemensamma nämnden och kommunerna 
betalar in respektive nettokostnad till den gemensamma nämnden. 
 

2. Beräkningsmodellen är utifrån antal tillstånd och omsättningsavgifter i respektive 
kommun.  
 

3. Gemensamma nämnden får fastställa nettokostnaden för respektive kommun inför 
varje nytt år utifrån beräkningsmodellen. 

 
Sammanfattning 
Den gemensamma nämnden började sitt arbete den 1 januari 2014. Nämnden har sitt säte i 
Falu kommun och består av sju ledamöter som representerar de sju samverkande 
kommunerna Falun, Borlänge, Gagnef, Säter, Ludvika, Smedjebacken och Hedemora. 
Nämnden har ansvaret för kommunernas skyldigheter avseende alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel. 
 
Ett gemensamt avgifts- och taxeförslag har utretts. Fr.o.m. den 1 januari 2016 kommer alla 
kommuner att ha gemensamma taxor och avgifter. I dagsläget betalar varje kommun en 
bruttokostnad som baseras på de kostnader respektive kommun hade år 2012. Den 
gemensamma nämnden föreslår en ändring av finansieringssystem, d.v.s. att övergå från 
bruttokostnad till nettokostnad samt att använda en beräkningsmodell utifrån antal tillstånd 
för alkohol, tobak och receptfria läkemedel samt omsättningsavgifter i respektive kommun. 
Den faktiska nettokostnaden regleras inför varje år och respektive kommuns nettokostnad 
fastställs under sista sammanträdet för året. En avräkning för varje år görs vid årsbokslutet. 
 
Beslutet är enligt socialförvaltningens och kommundirektörens gemensamma förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens och kommundirektörens gemensamma tjänsteskrivelse 2015-11-13. 
Protokoll från gemensamma nämnden ATL 2015-09-16 § 73/tjänsteskrivelse 2015-09-02. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt socialförvaltningens och kommundirektörens 
gemensamma förslag.  
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§ 285 Bildande av biotopskyddsområde på 

fastigheten Digertäkt 2:2 i Falu kommun 

 KS0641/15  
  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
            Biotopskyddsområde bildas på fastigheten Digertäkt 2:2. 
 

Sammanfattning 
Förslaget att inrätta ett biotopskyddsområde i två delar på fastigheten 
Digertäkt 2:2 är ett led i arbetet med att uppfylla kommunens naturvårds-
program. Enligt naturvårdsprogrammet ska kommunen arbeta för att 
områden med höga naturvärden som ligger tätortsnära långsiktigt bevaras. 
Området ligger inom Lugnets naturreservat men reservats-föreskrifterna 
reglerar inte skogsbruk på ett sätt som långsiktigt bevarar de höga 
naturvärdena. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att 
biotopskydd är det lämpligaste sättet att bevara värdena. En dialog har förts 
med markägaren som är positiv till att det bildas biotopskyddsområde. 
Markägaren har även accepterat den ersättningsnivå som värderingen har 
kommit fram till. 

Kostnaden för det kommunalt beslutade biotopskyddsområdet ryms inom  
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget för 2015. 
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag.  

 
Beslutsunderlag  

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-25, § 183/ 
tjänsteskrivelse 2015-11-16. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt miljö- och samhällsbyggnads- 
nämndens förslag.  
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§ 286 Godkännande av naturvårdsavtal för större 
vattensalamander: Lundbergs fäbodar 1:1 

 KS0642/15  
  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Naturvårdsavtal på fastigheten Lundbergs fäbodar 1:1 mellan Falu 
kommun och fastighetsägaren godkänns. 
 

Sammanfattning 
Förslaget att inrätta ett naturvårdsavtal på Lundbergs fäbodar 1:1 är ett led i 
kommunens arbete för att bevara en av kommunens utpekade ansvarsarter, 
den större vattensalamandern. Konventionella skogsbruksmetoder med 
trakthyggesbruk skapar en torr och ogästvänlig landmiljö för salamandrar 
och är kanske det största hotet mot den större vattensalamanderns livsmiljö i 
Dalarna idag. Genom föreslaget naturvårdsavtal förbinder sig markägaren att 
bruka skogen med hyggesfria metoder inom en 50 meter bred zon från 
berörda lekvatten.  

Ett naturvårdsavtal gäller en begränsad tid, i det här fallet 25 år. Det är en 
lämplig och kostnadseffektiv form av naturskydd för att värna kända 
lekvatten, och skyddet kan omprövas när avtalstiden går ut.  

Genom att inrätta ett naturvårdsavtal på Lundbergs fäbodar skyddas sju 
småvatten med dokumenterad förekomst av större vattensalamander, samt 
närmiljön runt dessa. Området ligger i den större vattensalamanderns 
kärnområde i Falu kommun.  

Kostnaden ryms inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget för 
2015. 
 

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag.  

 
Beslutsunderlag  

Protokoll från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-25, § 182/ 
tjänsteskrivelse 2015-11-17. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt Miljö- och samhällsbyggnads- 
förvaltningens förslag.  
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§ 287 Höjning av avgiftstak för maxtaxan inom 
äldreomsorgen 

 KS0576/15   
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Den högsta månadsavgiften för hemtjänst tillsammans 
med vårdavgifter för viss långtidssjukvård fastställs till en 
tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. 

2. Höjningen av avgiftstaket ska, under förutsättning av riksdagens 
beslut om höjt tak för avgift enligt socialtjänstlagen, gälla från  
den 1 januari 2016. 

Reservation 
Mikael Rosén (M), Svante Parsjö Tegnér (L), Maria Gehlin (FAP) och Patrik Liljeglöd  
(V) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Omvårdnadnämnden har kommit in med ett ärende med förslag till höjning av avgiftstak 
för avgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap 5§, Ds 2015:23. Förslaget innebär 
en ökning av maxtaxan från 1780 kr per månad till 2000 kr per månad. Höjningen 
beräknas ge en ökad intäkt till omvårdnadsnämnden med 1,5 mnkr per år. Höjningen 
skulle påverka avgiften för ca 25 procent av kunderna. 
 
Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.  
 
Beslutsunderlag  

Protokoll från Omvårdnadsnämnden 2015-10-21, § 157/tjänsteskrivelse 
2015-11-20. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 

Mikael Rosén (M), Svante Parsjö Tegnér (L) och Maria Gehlin (FAP): Avslag. 
 
Patrik Liljeglöd (V): Avslag med följande motivering: I och med att staten minskat 
statsbidragen motsvarande belopp som man givit kommunerna rätt att ta ut en högre avgift 
uppstår ett ekonomiskt hål att fylla. Jag föreslår därför att Falu kommun i ett första skede 
tar den ökade kostnaden i sin resultaträkning, för att senare höja skatten med 1 öre. På så 
sätt fördelar vi kostnaden på samtliga falubor med inkomst istället för att drabba de som 
redan har sämst ekonomisk ställning, nämligen pensionärerna. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ekonomikontorets förslag. 
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§ 288 Antagande av avsiktsförklaring kopplad till strategin 
                Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion 

  
                    KS0322/15  
  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Region Dalarnas avsiktsförklaring kopplad till strategin Dalarna - Sveriges bästa 
ungdomsregion antas. 

 
Sammanfattning 
Region Dalarna har arbetat fram ett strategidokument med sin grund i förstudien Sveriges 
bästa ungdomsregion, Dalastrategin samt en rad andra aktörer och grupper, däribland unga 
rådgivare, politiska referensgrupper och fokusgrupper. En viktig utgångspunkt i 
strategiarbetet har varit att bygga vidare på det goda ungdomspolitiska arbete som har 
gjorts i Dalarna, genom bl. a Dimpa-modellen. Dimpa står för Dalarnas 
implementeringsprocess och är en process som Dalarnas kommuner tillsammans med 
Region Dalarna drivit sedan 2010 med syfte att öka kompetensen om ungdomspolitiken 
och stärka förankringen av ungdomsfrågor. Region Dalarna antog strategin Dalarna - 
Sveriges bästa ungdomsregion i februari 2015 som därefter skickats till samtliga 
Dalakommuner med rekommendation att anta avsiktsförklaringen. 
 
Beslutet är enligt kommundirektörens tjänsteskrivelse. 

 
Beslutsunderlag  

Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden 2015-10-29, § 103/tjänsteskrivelse 2015-10-20. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt kommundirektörens förslag. 
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§ 289 Upphandling av utbildning för politiker och 

förvaltningschefer 

 KS0630/15  
  
Beslut 

1. Tilldelningsbeslut med leverantör för att genomföra utbildning riktad till KS-
politiker, nämndsordföranden och förvaltningschefer antas. 

2. Förvaltningschefen för ledningsförvaltningen får i uppdrag att teckna avtal med 
upphandlad leverantör. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Sammanfattning 
Förenklad direktupphandling är genomförd med stöd av Upphandlingscenter. Falu 
kommun avser att genomföra ett skräddarsytt utbildningsupplägg för KS-politiker, 
nämndsordföranden och förvaltningschefer inom kommunen. Utbildningen ska ge 
kunskaper om utvecklande ledarskap, indirekt ledarskap och grupprocesser och ska vara 
anpassad till Falu kommuns ändamål och vision. Detta ska ses som en fortsättning på de 
utbildningar som genomförts under 2015.  

Beslutet är enligt personalkontorets förslag. 
 

Beslutsunderlag  

Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-11-23. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt personalkontorets förslag. 

_____________________________________________________________________ 
Beslutet skickas till 
Personalkontoret 
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§ 290 Svar på revisionsrapport granskning av VM- 
              bolaget 
 KS0534/15  
 
Beslut 
 

1. Ekonomikontoret får i uppdrag att genomföra en översyn i syfte att ta fram tydliga 
regler för kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt kommunallagen över de helägda 
och delägda kommunala bolagen. 
 

2. Revisorerna meddelas att ytterligare regler, utöver kommunallagens regler avseende 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen, inte bedöms nödvändiga. 
 

3. Bolaget Skid-VM i Falun 2015 AB ersätter Falu kommun med 3,7 miljoner kronor, 
vilket motsvarar kommunens kostnader för vindnät 2014 och 2015. 

 
Sammanfattning 
På uppdrag av Falu kommuns revisorer har KPMG gjort en granskning av Skid-VM i 
Falun 2015 AB (VM-bolaget). Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
kommunen medverkat till att VM-bolaget har frångått reglerna i lagen om offentlig 
upphandling (LOU). Slutsatsen av bedömningen är att VM-bolaget inte lyder under lagen 
om offentlig upphandling och därmed riktas ingen kritik mot kommunen. I revisions-
rapporten framgår dock några väsentliga iakttagelser och rekommendationer som 
kommunrevisorerna önskar att kommunstyrelsen snarast ska följa.  
Beslutet är enligt ledningsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-02. 
Protokoll från ledningsutskottet 2015-11-19, § 110. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag.  
_________________________________________________________________________ 
Beslutet skickas till 
Ledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 
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§ 291 Nedskrivning av bokfört värde på Sanders 

gammelskog 

 KS0629/15  
 
Beslut 

Bokfört värde på fastigheten Falun Nedre Gruvriset 2:2, Sanders 
gammelskog, skrivs ned motsvarande erhållet markåtkomstbidrag  
på 4 125 000 kronor.   

 
Sammanfattning 
Falu kommun har köpt in Sanders gammelskog för 8 250 000 kronor. Värdet på fastigheten 
grundar sig bland annat på den volym skog som finns på fastigheten. I samband med 
inköpet har kommunen erhållet ett markåtkomstbidrag från Naturvårdsverket på halva 
beloppet om 4 125 000 kronor.  
När fastigheten nu gjorts om till ett naturreservat begränsas det ekonomiska nyttjandet. 
Bland annat är en framtida avverkning inte längre möjlig och kommunen kommer inte att 
kunna tillgodogöra sig det ekonomiska värdet av skogen.  

Ekonomikontoret föreslår därför att en nedskrivning av fastigheten genomförs motsvar-
ande markåtkomstbidraget från Naturvårdsverket. 

En nedskrivning av fastigheten innebär att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer 
att belastas med lägre kapitalkostnader i framtiden om 124 000 kronor per år. 

Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag. 

 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-11-02. 
Protokoll från ledningsutskottet 2015-11-19, § 111. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag. 
_________________________________________________________________________ 
Beslutet skickas till 
Ledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 
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§ 292 Godkännande av samarbetsavtal mellan Falu 

kommun och Centrala Stadsrum 

 KS0678/12  
Beslut 
 

1. Nytt avtal mellan Centrala Stadsrum och Falu kommun för perioden  
den 1 januari 2016 till den 31 december 2016 (med option för ytterligare 1 år) 
godkänns. 
 

2. Finansiering av avtalet med 1 104 687 kronor sker via kommunens konto för 
Ej förvaltningsanknuten verksamhet. 

 
Sammanfattning 
Falu kommun har ett mångårigt samarbete med den ekonomiska föreningen Centrala 
Stadsrum för att utveckla stadskärnan tillsammans med dess medlemmar i form av 
handlare, fastighetsägare och krögare. Samarbetet har reglerats via avtal och det nuvarande 
avtalet har löpt sedan den 31 maj 2012. De senaste tre åren har ingen uppräkning av den 
ekonomiska ersättningen skett varför det uppstått en obalans i förhållande till 
ersättningarna från de privata medlemmarna. 
Det finns en stor samsyn kring vikten av att värna om och utveckla stadskärnan samt 
nödvändigheten av samarbete med handlare, fastighetsägare och krögare. Centrala 
Stadsrum har fungerat väl som samarbetsorgan i detta sammanhang och dess  
engagemang har utvecklats positivt.  
 
Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-12. 
Protokoll från ledningsutskottet 2015-11-19, § 107. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag. 
________________________________________________________________________ 
Beslutet skickas till 
Centrala Stadsrum 
Kommundirektören 
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§ 293 Svar på Revisionsrapport Granskning av 

Gemensam Nämnd för Upphandlings-
samverkan 

 KS0536/15  
  
Beslut 

1. De rekommendationer som lämnas i revisionsrapporten 
kommer att beaktas och hanteras såväl lokalt som i samråd 
med Upphandlingscenter (UHC). 

2. Ekonomikontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2015 
är kommunstyrelsens svar på revisorernas granskning av 
den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan.  

 

Sammanfattning 
På uppdrag av de sex ingående kommunernas revisorer har en granskning 
genomförts. Syftet med granskningen av att bedöma UHC:s förmåga att 
uppfylla ändamål och åtaganden så som de är formulerade i samarbets-
avtalet. 

Granskningen har visat att UHC:s verksamhet har uppfyllt ändamål och 
åtaganden så som de är formulerade i samarbetsavtalet men att det finns 
förbättringsåtgärder, både i verksamheten hos UHC och i respektive 
samarbetskommun, som skulle kunna leda till en starkare och effektivare 
upphandlingssamverkan. 

I revisorernas brev till kommunstyrelsen anges att deras förhoppning är 
att kommunstyrelsen snarast möjligt följer de i rapporten lämnade 
rekommendationerna. Några rekommendationer som särskilt anges är: 

- att riktlinjer för direktupphandlingar uppdateras och 
implementeras i kommunen vad gäller dokumentationskrav för 
direktupphandlingar över 100 tkr enligt Lag om ändring i lagen 
om upphandlingar från 2014. 

- att kommunen ansvarar för och sammanställer direktupphand-
lingar i kommunen i enlighet med den gemensamma upphand-
lingspolicyn även om direktupphandlingar sker via UHC. 

- att kommunen ansvarar och genomför kontroller kring inköp och 
upphandling som inte utförs av UHC. Detta bör ske genom att det 
klargörs vilka kontroller som utförs av UHC och vilka kontroller 
som bör utföras av kommunen. 

 
Beslutet är enligt ledningsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-11-22. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsförvaltningens förslag. 
_________________________________________________________________________ 
Beslutet skickas till 
Ledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 
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§ 294 Beslut om kommundelsutvecklingsmedel 2016 

 KS0656/15  
 
Beslut 
 

1. Bjursås sockenråd beviljas 200 000 kronor för Belysning i 
Sågmyra samt 150 000 kronor för Utegym i Bjursås, totalt 
350 000 kr för kommundelsutveckling under år 2016. 

2. Sundborns sockenråd, Turism och konstnärsstråk beviljas 
180 000 kr samt Trivsamma Danholn beviljas 160 000 kr, 
totalt 340 000 kr för kommundelsutveckling under år 
2016.  

3. Vika intresseförening Vika där det händer, beviljas  
310 000 kr för kommundelsutveckling under år 2016. 

 
Sammanfattning 
Falu kommun har sedan 2011 årligen beviljat lokala utvecklingsgrupper 
kommundelsutvecklingsmedel, för genomförande av delar ur sina 
utvecklingsplaner. Det är viktigt att projekten är kopplade till en lokal 
utvecklingsplan samt att olika föreningar samverkar kring genomför-
andet. Målet har varit att årligen utveckla minst en kommundel genom 
tillställande av kommunala medel. Målet är också att, genom 
kontinuerligt utvecklingsarbete, stärka kommundelarnas identitet och 
framtidstro, behålla och utveckla det befintliga utbudet, skapa 
trivsammare centrum och mötesplatser, skapa förutsättningar för ökad 
turism samt samordna och öka marknadsföringen. 

För år 2016 har Falu kommun avsatt 1 000 000 kr för att ge möjlighet för 
intresseföreningarna att genomföra kommundelsutvecklingsprojekt. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-19. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt miljö- och samhällsbyggnads- 
förvaltningens förslag. 

_____________________________________________________________ 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 295 Information om budget 2016-2018 för Falu 

kommuns bolag och kommunalförbund 

 KS0003/15  
 

Beslut 
             Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.  
            

Sammanfattning 
Ekonomikontoret lämnar information om de kommunala bolagens budgetar. 
 
Bolagen ska årligen fastställa ett översiktligt handlingsprogram för de närmaste tre 
räkenskapsåren, varav det första planeras mer precist och omsätts i en årsbudget. 
Handlingsprogram och budget ska delges kommunstyrelsen senast under december 
månad året före budgetåret. 
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§ 296 Fastställande av förvaltningsgemensamma 

granskningsområden i internkontrollplaner 
2016 

 KS0035/15  
Beslut 
 

Förvaltningsgemensamma granskningsområden för internkontrollplaner 2016  
i Falu kommuns förvaltningar och helägda bolag fastställs.  

 
Sammanfattning 
Falu kommuns nuvarande reglemente för intern kontroll antogs av kommunfullmäktige 
den 12 oktober 2006 och gäller från den 1 januari 2007. Det innebär bland annat att 
styrelse/nämnder årligen ska anta en särskild kontrollplan för uppföljning av den interna 
kontrollen. Modell för arbetet med internkontrollplaner i Falu kommuns verksamheter 
antogs av kommunstyrelsens allmänna utskott den 19 oktober 2011. 

Gemensamma, förvaltningsövergripande granskningsområden är obligatoriska och läggs 
till i förvaltningarnas och bolagens internkontrollplaner, med eventuell anpassning för 
bolagen vid behov. De beslutas i kommunstyrelsen.  

Internkontrollplanerna består i huvudsak av verksamheternas egna granskningsområden 
och kontrollmoment. Utöver dessa tillkommer eventuella gemensamma gransknings-
områden.  

Internkontrollsamordnarna föreslår utifrån gemensam riskbedömning tre gemensamma 
kontrollmoment till internkontrollplaner 2016 inom granskningsområdena 
Dokumenthantering: Allmänna handlingar som inkommer via e-post, Styrdokument: 
Kommunens policy avseende mutor och andra otillbörliga förmåner samt Upphandling och 
inköp: Avtalsdatabas.  

Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-10-31. 
Protokoll från ledningsutskottet 2015-11-19, § 109. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag.  
_________________________________________________________________________ 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
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§ 297 Godkännande av ändringar av VA-planens 

utbyggnadsplan 

 KS0601/15  
 
Beslut 
 

1. VA-utbyggnadsplanen, antagen av kommunfullmäktige den 13 
februari 2014, ändras för åren mellan 2015-2020.  

2.  VA-utbyggnadsplanen, i tjänsteskrivelse daterad den 5 november 
2015, antas och gäller fortsättningsvis som tidplan för VA-
sanering enligt VA-plan för åren 2015-2020.   

3. Kommunstyrelsens uppdrag från den 4 februari 2008, att upphäva 
detaljplan för delområde B i Lisselbo och att upprätta ändring till 
gällande detaljplan för delområde C i Lisselbo, avslutas. 

 
Sammanfattning 
Falu kommun har en av kommunfullmäktige antagen VA-plan, från den 13 
februari 2014, som tydliggör strategier och genomförande för kommunens 
VA-arbete. VA-planen är slutresultatet av ett omfattande arbete som skett i 
flera steg. Syftet med planen är att strukturera och prioritera arbetet med 
en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning i kommunen. På 
listan över områden som ska föras in i den allmänna VA-anläggningen 
finns 20 områden.  
När VA-planen antogs formulerades att ”VA-utbyggnadsplanen är ett 
levande dokument som ska revideras i takt med att ny kunskap dyker 
upp. Flexibiliteten i VA-utbyggnadsplanen skapas genom att beslut om 
revidering tas av kommunstyrelsen när behov uppstår. 

Efter att VA-planen antogs har det uppstått behov av att ändra i VA-
utbyggnadsplanens ordning för de kommande åren. Föreläggande från 
länsstyrelsen om att bygga ut allmänt VA till Svartskär/Lisselbo är 
huvudanledningen till detta.  

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-05.  
Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-11-16, § 110.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.  
______________________________________________________________________ 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Falu Energi & Vatten AB 
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§ 298 Beslut om medel till centrumutveckling i 

Borgärdet 
 KS0658/15   
 
Beslut 
 

1. Tidigare beslut angående investeringsstöd till centrumutveckling  
i Borgärdet fattat av kommunstyrelsen den 26 augusti 2014 
upphävs. 

2. Ett investeringsstöd om 560 000 kronor utbetalas till Borgärdets 
vägförening för att rusta upp gatu- och parkeringsytor vid torget i 
Borgärdets centrum. Finansiering sker genom kommunstyrelsens 
konto Särskilda framtidsprojekt K730.100203 och belastar år 
2015. 
 

Sammanfattning 
Svärdsjö Intresseföreningen och projektet "Sevärda Svärdsjöbygden" har 
under flera år arbetat för att kunna få tillstånd en upprustning av centrum-
miljön i Borgärdet. De har gjort en gedigen utvecklingsplan där centrum-
utveckling är en viktig del. Intresseföreningen arbetar aktivt med närings-
livet och anordnar företagarfrukostar där handlarna i Svärdsjö är 
delaktiga. 

Borgärdets roll som kommersiellt centrum för hela norra kommundelen,  
inklusive Enviken, Toftbyn, Linghed, Lumsheden, Vintjärn och Svartnäs är  
betydelsefull. Ett attraktivt centrum är viktigt för att det ska kunna fortsätta  
att bära den rollen. Svärdsjö Intresseförening och Borgärdets vägförening i  
samverkan med Kopparstaden, ägaren av ICA-fastigheten och Falu kommun  
har diskuterat fram ett utformningsförslag och en finansieringsplan. Koppar- 
staden håller på att rusta upp fasaden och gatumiljön vid sin fastighet  
(Centrumvägen 1-3) där även kommunens servicepunkt i biblioteksfilialen  
ligger. Tanken är att torgytan ska restaureras parallellt med detta. 
 
Beslutet är enligt näringslivskontorets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2015-11-20.  
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-08-26, § 193. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt näringslivskontorets förslag.  
______________________________________________________________________ 
Beslutet skickas till 
Näringslivskontoret 
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§ 299 Information från Kopparstaden 

    
 Beslut 
               Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Ordförande Susanne Norberg informerar i korthet om Kopparstaden AB:s 
pågående och kommande projekt. Mer detaljerad information lämnas vid 
ledningsutskottets sammanträde i januari månad 2016. 
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§ 300 Information från företagarveckan 

 
Beslut 
               Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Peter Karlsson, Learningmiles, informerar från företagarveckan. 
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§ 301 Ansökan från Dalarnas Folkrörelsearkiv om 

bidrag för arkivsystem 

 KS0564/15  
  
Beslut 
 
             Dalarnas Folkrörelsearkivs ansökan om bidrag för att täcka kostnader för  
             inköp av ett arkivsystem avslås med hänvisning till ett gemensamt 
             fattat intensionsbeslut i föreningen Arkivcentrum i Dalarna som avser 
             gemensamt arkivförteckningsprogram. 
 
Sammanfattning 
Dalarnas Folkrörelsearkiv ansöker om bidrag för arkivsystem för att byta befintligt sådant. 
Kostnaden beräknas till 95 000 kronor. Föreningen meddelar att nuvarande system inte kan 
utvecklas i den takt som verksamheten kräver. En upphandling av ny programvara har skett 
från föreningens sida. Dalarnas Folkrörelsearkiv föreslår att samtliga kommuner i Dalarna 
ska ta kostnaden på motsvarande 95 000 kronor. Andelen för Falu kommun ligger i sådana 
fall på 15 900 kr. Inget avtal finns mellan Folkrörelsearkivet och kommunerna, varför 
resultatet av föreningens framställan är oklar. 
 
Stadskansliet föreslår avslag på ansökan eftersom det finns ett beslut från föreningen 
Arkivcentrum Dalarna, där Folkrörelsearkivet och stadskansliet ingår som medlemmar och 
aktiva styrelseledamöter. Ett gemensamt intentionsbeslut har fattats att Arkivcentrum 
Dalarna, Falu kommun (stadskansliet) och Folkrörelsearkivet som har lokaler i samma 
byggnad och använder ett gemensamt arkivförteckningsprogram. Stadskansliet har därför 
köpt in samma programvara som föreningen Arkivcentrum Dalarna. Dalarnas Folkrörelse-
arkiv har valt en alternativ programvara. Beslutet strider därmed mot Arkivcentrum 
Dalarnas enhälliga beslut som i sitt ursprung grundas från föreningens eget krav på 
Arkivcentrum Dalarna. 
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-10-09.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag, avslag. 
 
Patrik Liljeglöd (V): Bifall. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
stadskansliets förslag. 
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande. 
Ja-röst för ordförandens förslag, avslag.  
Nej-röst för Patrik Liljeglöds förslag, bifall. 
 
Omröstningsresultat 
Med 11 Ja-röster för ordförandens förslag, 2 nej-röster för Patrik Liljeglöds förslag och 2 
som avstår beslutar kommunstyrelsen enligt ordförandens förslag. 
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Ja: Susanne Norberg (S), Jonny Gahnshag (S), Mikael Rosén (M), Lena Johnsson (S), 
Lars-Göran Johansson (S), Mats Dahlström (C), Joakim Storck (C), Christina Haggren 
(M), Björn Ljungqvist (M), Maria Gehlin (FAP) och Madelene Vestin (SD). 
 
Nej: Patrik Liljeglöd (V) och Svante Parsjö Tegnér (L). 
 
Avstår: Maj Ardesjö (MP) och Richard Holmqvist (MP).    
_____________________________________________________________________ 
Beslutet skickas till 
Stadskansliet 
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§ 302 Fråga om motion gällande våldsbejakande 
              extremism 

 KS0004/15  
  
Beslut 
               Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Ordförande Susanne Norberg informerar om att ärendet är under handläggning.  
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§ 303 Entledigande och fyllnadsval till  
         kommunstyrelsens utvecklingsutskott och  
         ledningsutskott  

 KS0002/15  
  
Beslut 

1. Mats Dahlström (C) entledigas som ordförande i kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott och ledamot i ledningsutskottet. 

2. Joakim Storck (C) väljs till ny ordförande i kommunstyrelsens utvecklings- 
utskott och ny ledamot i ledningsutskottet.  

3. Beslutet gäller fr.o.m. 2016-01-01. 
 
Sammanfattning 
Mats Dahlström (C) begär att få bli entledigad som ordförande i kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott och ledamot i utvecklingsutskottet. 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Mats Dahlström 2015-12-01. 
_____________________________________________________________ 
Beslutet skickas till 
Vald  
Entledigad 
Förtroendemannaregistret 
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§ 304 Entledigande och fyllnadsval till  
          kommunstyrelsens utvecklingsutskott.  
         KS0002/15  

Beslut 
1. Richard Holmqvist (MP) entledigas från uppdraget som vice ordförande och 

Maj Ardesjö (MP) som ersättare i kommunstyrelsens utvecklingsutskott. 
2. Maj Ardesjö (MP) utses som ny vice ordförande och Richard Holmqvist som ny 

ersättare  i kommunstyrelsens utvecklingsutskott.  
3. Beslutet gäller fr.o.m. 2016-01-01. 

  
Sammanfattning 
Richard Holmqvist (MP) och Maj Ardesjö (MP) begär att få bli entledigade från sina 
uppdrag i kommunstyrelsens utvecklingsutskott.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Richard Holmqvist och Maj Ardesjö 2015-11-17. 
_____________________________________________________________ 
Beslutet skickas till 
Valda  
Entledigade 
Förtroendemannaregistret 
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§ 305 Entledigande och fyllnadsval till  
         kommunstyrelsens serviceutskott och  
         verksamhetsutskott  
         KS0002/15  

  
Beslut 

1. Joakim Storck (C) entledigas som ledamot i kommunstyrelsens serviceutskott och 
ersättare i kommunstyrelsens verksamhetsutskott. 

2. Mats Dahlström (C) utses som ny ledamot i kommunstyrelsens serviceutskott och 
som ersättare i kommunstyrelsens verksamhetsutskott.  

3. Beslutet gäller fr.o.m. 2016-01-01. 
 
Sammanfattning 
Joakim Storck (C) begär att få bli entledigad som ledamot i kommunstyrelsens service-
utskott och ersättare i kommunstyrelsens verksamhetsutskott. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Joakim Storck 2015-12-01. 
_____________________________________________________________ 
Beslutet skickas till 
Vald  
Entledigad 
Förtroendemannaregistret 
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§ 306 Entledigande och fyllnadsval till  
          Internationella rådet, Nyföretagarcentrum Falun  
          och Partnerskap Bergslagsbanan  
         KS0002/15  

  
Beslut 

1. Mats Dahlström (C) entledigas som ledamot i Internationella rådet, 
Nyföretagarcentrum Falun och Partnerskap Bergslagsbanan. 

2. Joakim Storck (C) utses som ny ledamot i Internationella rådet, 
Nyföretagarcentrum Falun och Partnerskap Bergslagsbanan. 

3. Beslutet gäller fr.o.m. 2016-01-01. 
 
Sammanfattning 
Mats Dahlström (C) begär att få bli entledigad som ledamot i Internationella rådet, 
Nyföretagarcentrum Falun och Partnerskap Bergslagsbanan. 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Joakim Storck 2015-12-01. 
_____________________________________________________________ 
Beslutet skickas till 
Vald  
Entledigad 
Förtroendemannaregistret 
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§ 307  Val av ombud, ledamöter, ersättare/suppleanter, revisorer, 
           revisorsersättare i bolag, föreningar, och organisationer  
           med visst kommunalt engagemang som kommunstyrelsen  
           förrättar 
  

KS0002/15 

Beslut 

Val av ombud, ledamöter/suppleanter, revisorer, revisorsersättare 
i bolag, föreningar och organisationer med visst kommunalt 
engagemang beslutas enligt bilaga 2. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska förrätta årliga val av ombud, ledamöter, ersättare/suppleanter, 
revisorer, revisorsersättare i bolag, föreningar och organisationer med visst kommunalt 
engagemang enligt årliga val KS bilaga 2 till protokollet. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 2, val avseende år 2016.  
_______________________________________________________________________ 
Beslutet skickas till 
Valda samt berörda föreningar och organisationer 
Förtroendemannaregistret 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Bilaga 2 till KS 2015-12-01, § 307 
      

OMBUD, LEDAMÖTER, ERSÄTTARE/SUPPLEANTER, REVISORER, REVISORSERSÄTTARE I 
BOLAG, FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER MED VISST KOMMUNALT ENGAGEMANG 
 
Följande redovisning omfattar förtroendevalda som har blivit valda till uppdrag inom 
bolag, föreningar och organisationer med visst kommunalt engagemang.  
 
Nedan angivna val omfattar valperiod 2016 (om annat ej anges i anslutning till de 
valda i förteckningen) 
 
Val av ombud vid bolagsstämmor    
Kommunstyrelsens ordförande utser representanter för att representera kommunens 
aktier i börsbolag och förvaltade fonder samt 
att därvid utöva tillkommande rösträtt vid bolagsstämmor 2016. 
 
 
 
Val av ledamot och ersättare i Arkivcentrum i Dalarnas ekonomiska förening 
Anna Strindberg (S) ledamot 
Jan-Olov Montelius (M) ersättare 
 
 
Val av ombud/representant Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening 
under perioden från 2016 års ordinarie föreningsstämma till 2017 års ordinarie 
föreningsstämma 
Ingvar Sahlander (S) ombud 
 
 
Val av ombud vid Dala Airport AB: bolagsstämmor  
Mats Dahlström (C) ombud 
Kent Svens (M) ersättare 

                       
  

Val av ombud vid AB Dalaflyget: bolagsstämmor  
Mats Dahlström (C) ombud 
Kent Svens (M) ersättare 
 
 
Val av företrädare för Falu kommun vid Dala Vindkraft Ek förenings 
 ordinarie föreningsstämma under 2016 
Mats Dahlström (C) ombud 
Salah Deesha (FAP) ersättare 
 
 
Val av företrädare för Falu kommun vid Falun Borlänge regionen AB:s 
ordinarie bolagsstämma liksom vid varje ajournerad stämma utöva 
kommunens rösträtt 
Mats Dahlström (C) ledamot 
Christina Haggren (M) ersättare 
 
 
 



 
 
Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Falu Jaktvårdskrets 
Anders Ax (S) ledamot 
Kjell Hjorth (FAP) ersättare 
 
 
Val av ombud vid Falu P AB: bolagsstämmor  
Jonny Gahnshag (S) ombud 
Mats Dahlberg (M) ersättare 
 
 
Val av ombud i Falu Stadshus AB:s bolagsstämmor samt ledamot att före-   
träda Falu kommuns aktier 

Ombud Ersättare 
Karl-Erik Pettersson (S) Anna Strindberg (S) 
Agneta Ängsås (C) Anna Hägglund (C) 
Erik Eriksson (MP) Richard Holmqvist (MP) 
Björn Ljungqvist (M)  Veronica Zetterberg (M) 
Anders Hedenmark (L) Bodil Skogberg (L) 
Gösta Wikman (FAP) Tore Karlsson (FAP) 
Åke Bäck (KD) Sonja Chirwani (KD) 
Patrik Liljeglöd (V) Pia Persson (V) 
Madelene Vestin (SD) Mikael Pettersson (SD) 
 
Karl-Erik Pettersson (S) med Björn Ljungqvist (M) som ersättare utses att företräda 
Falu kommuns aktier i Falu Stadshus AB:s bolagsstämmor under 2016.  
 
 
Val av ombud till Intresseföreningen Bergslaget årsmöte 2016 
Staffan Mild (MP ombud 
  
   
Val av en kommunal representant med en ersättare i bolagsstämma för  
IUC Dalarna AB 
Mats Dahlström (C) kommunal representant 
Björn Ljungqvist (M) ersättare 
 
 
Val av ombud och ersättare Kommuninvest Ekonomisk Förening under 
perioden från 2016 års ordinarie föreningsstämma till 2017 års ordinarie 
föreningsstämma 
Susanne Norberg (S) ombud 
Anders Hedenmark (L)                          ersättare 
 
 
Val av ledamöter i LAG-gruppen för Falun-Borlänge LEADERområde 
Ledamöterna väljs på två år vid ordinarie årsstämma          
Jonny Gahnshag (S) Ledamot 2016-2017 
Helena Lindström (M) Ledamot         2015-2016 

                       
 
 



 
 

 
Val av företrädare för Falu kommuns aktier vid 
 Skid-VM i Falun 2015 AB:s bolagsstämmor under 2016 
Ragnar Kroona (S) ordinarie 
Christina Haggren (M) ersättare 
 
 
Val av ombud i Marknadsbolaget Visit Falun Södra Dalarna AB:s 
bolagsstämmor samt ledamot att företräda Falu kommuns aktier 

Ombud Ersättare 
Karl-Erik Pettersson (S) Anna Strinderg (S) 
Britt-Marie Romlin (C) Jenny Drugge (C) 
Richard Holmqvist (MP) Kenth Carlsson (MP) 
Bertil Eek (M)  Bo Wickberg (M) 
Inger Strandmark (L) Bodil Skogberg (L) 
Tore Karlsson (FAP)  Violet Maskoonee (FAP) 
Åke Bäck (KD) Sonja Chirwani (KD) 
Patrik Liljeglöd (V) Pia Persson (V) 
Mats Nordberg (SD) Knut C.A. Scherman (SD) 
 
Karl-Erik Pettersson (S) med Bertil Eek (M) som ersättare utses att företräda Falu 
kommuns aktier i bolagets bolagsstämmor 2016. 
 
 
Val av ombud vid Västra Falun AB: bolagsstämmor  
Richard Holmqvist (MP)  ombud 
Bo Wickberg (M) ersättare 
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§ 308 Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet, 
Miljörådet, FalunBorlänge-regionen AB, Region 
Dalarna, Samverkansberedningen mellan Falu 
kommun och Landstinget Dalarna, Skid-VM i 
Falun AB, Lugnet i Falun AB och 
Upphandlingsnämnden 

    
 Beslut 
                 Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit protokoll från gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkans sammanträde den 28 september 2015.   
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§ 309 Anmälningsärenden 

 
Beslut 
                 Kommunstyrelsen har tagit del av anmälda ärenden. 
 
Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt förteckning, bilaga § 309.   
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§ 310 Delegationsärenden 

 

Beslut  
             Kommunstyrelsen har tagit del av del av delegationsbesluten.  
 
Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit delegationsbeslut enligt förteckning, 
bilaga § 310.    
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§ 311 Svar på medborgarförslag Besparingsförslag 

att förskottera patientavgifter i hälso- och 
sjukvården 

 KS0541/15  
Beslut 

Medborgarförslaget avslås med motiveringen att Landstinget Dalarna är huvudman 
och att Falu kommun inte har något motsvarande verksamhetsområde.  

 
Sammanfattning 
I medborgarförslaget föreslås att man vid första besöket i hälso- och sjukvården betalar 
1 100 kronor i förskott och får ett frikort ett år framåt.   
Besparingsförslaget avser ett verksamhetsområde där Landstinget Dalarna är huvudman. 
Ekonomikontorets bedömning är att det inte finns något motsvarande inom Falu kommun 
varför medborgarförslaget avslås.  

Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2015-09-22. 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-11-11. 
Protokoll från ledningsutskottet 2015-11-19, § 116.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag. 
_________________________________________________________________________ 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Medborgarförslagsställaren 
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§ 312 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (L) 

Lika hyror i idrottshallar för alla skolor 

 KS0264/15  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Motionen bifalls. 
 

2. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att, i samverkan med barn- och 
utbildningsnämnden, utreda de bakomliggande ekonomiska avtal som reglerar 
Lugnetgymnasiets pris för nyttjande av Lugnetanläggningarna. 
 

3. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att skriva avtal med barn- och 
utbildningsnämnden om pris för Lugnetgymnasiets nyttjande av 
Lugnetanläggningarna. 

 
Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér föreslår i en motion att alla skolor oavsett huvudman behandlas  
lika vad gäller hyreskostnader i kommunala idrottshallar. 
 
Beslutet är enligt verksamhetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-03-23. 
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2015-09-25, § 90/tjänsteskrivelse 2015-09-15. 
Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-11-17, § 57. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt verksamhetsutskottets förslag. 
_____________________________________________________________________ 
Beslutet skickas till 
Motionären 
Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 313 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) 

Inrätta en handlingsplan för att motverka 
självmord 

 KS0469/14  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

 Motionen avslås då berörda nämnder redan arbetar med föreslagna åtgärder. 
 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att en handlingsplan inrättas för att motverka 
självmord och leder till koordinerade insatser som medför att självmord minskar radikalt. 

 
Beslutet är enligt verksamhetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2014-07-23. 
Folkhälsorådets svar 2015-09-03. 
Protokoll från socialnämnden 2015-02-25, § 25/tjänsteskrivelse 2015-01-29. 
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2015-08-26, § 115/tjänsteskrivelse 2015-05-26. 
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2015-09-23, § 114/ tjänsteskrivelse  
2015-08-10. 
Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-11-17, § 58. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt verksamhetsutskottets förslag. 
_________________________________________________________________________ 
Beslutet skickas till 
Motionären 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Omvårdnadsnämnden 
Folkhälsorådet 
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§ 314 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Anders 

Runström (FAP) Anna Jörgensen (FAP) och 
Stefan Clarström (FAP) Verkställ medborgar-
förslaget om ReeDoo verksamheten i 
grundskolan 

 KS0085/15  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

 Motionen avslås med motiveringen att det inte finns ekonomiska förutsättningar att 
 låta grundskolan bli en del i Redoo verksamheten. 

 
Sammanfattning 
Motionärerna föreslår att medborgarförslaget att utvidga ReDoo verksamheten till att 
omfatta även Falu kommuns grundskolor bifalls. Medborgarförslaget behandlades av 
kommunstyrelsen den 18 november 2014 och ansågs vara besvarad. 
 
Beslutet är enligt verksamhetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-01-04. 
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2015-09-23, § 115/tjänsteskrivelse. 
2015-05-27. 
Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-11-17, § 59. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg: Enligt verksamhetsutskottets förslag. 
 
Maria Gehlin (FAP): Bifall. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
verksamhetsutskottets förslag. 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 315 Svar på motion från Patrik Andersson (V) Kicki Stoor 
               (V) Monica Lindh (V) Pia Persson (V) och Rolf Gradén  
               (V) Satsa på moderna, kostnadseffektiva datasystem  
                för skolan nu 
 
   KS0275/15  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen är besvarad i och med att dess intentioner lyfts in i det pågående 
arbetet med Digitaliseringen av skolan. I detta projekt ska kvalitet och ekonomi 
vara styrande. Verksamheternas behov ska vara i fokus och inte leverantör.  

 
Sammanfattning 
Serviceförvaltningen genomför nu, tillsammans med IT-kontoret och Barn- och 
utbildningsförvaltningen, ett projekt som benämns som ”Digitalisering av skolan”. Syftet 
med detta projekt är att ur ett helhetsperspektiv hantera frågan om moderna digitala verk-
tyg och tjänster i skolan. 
 

Beslutet är enligt serviceutskottets förslag exklusive punkten 2: att kommunfullmäktige ger 
barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys inför 
tecknandet av avtalet om molntjänster.  
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2013-03-18. 
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2015-10-21, § 126/tjänsteskrivelse  
2015-10-07. 
Protokoll från serviceutskottet 2015-11-18, § 108. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Richard Holmqvist (MP): Enligt 
serviceutskottets förslag exklusive punkten 2. 
 
Christina Haggren (M) och Patrik Liljeglöd (V): Bifall. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Susanne Norberg m fl:s förslag. 
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§ 316 Svar på motion från Åsa Nilser (FP) En väg in 

princip för föreningslivet i Falu kommun 

 KS0204/15  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

  
  Motionen är besvarad genom att kultur- och fritidsförvaltningen redan arbetar 
  med förbättringar inom de föreslagna områdena. 

 
Sammanfattning 
Åsa Nilser föreslår i en motion att kommunstyrelseförvaltningen tar fram en lathund för att 
informera om till vilken instans Falu kommuns föreningar ska lämna in sin ansökan och 
vem som bereder och beslutar i inkommande ärenden. Vidare föreslås att det skapas en 
hemsida, en portal, där föreningar kan hitta information om var de söker bidragen samt 
nuvarande regler för ansökan eller hur de kan få tag i eller boka olika lokaler och 
idrottshallar som kommunen hanterar. Dessutom ska det finnas en ”föreningslots” som kan 
hjälpa föreningarna vidare. 
Beslutet är enligt verksamhetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-02-20.  
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2015-09-25, § 91/ tjänsteskrivelse 2015-09-17. 
Protokoll verksamhetsutskottet 2015-11-17, § 56 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt verksamhetsutskottets förslag. 
 
Maria Gehlin (FAP) och Svante Parsjö Tegnér (L): Bifall. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
verksamhetsutskottets förslag. 
______________________________________________________________________ 
Beslutet skickas till 
Motionären 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 317 Reducering av trafikutbud för kollektivtrafiken 

Beslut 
 

1. Trafikutbudet i Falu tätort samt delar av landsbygden 
reduceras med motsvarande 15 000 000 kr. 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag 
att arbeta vidare med en utvecklad konsekvensbeskrivning 
för de olika alternativen och genomföra trimningar och 
mindre förändringar av trafiken som innebär 
kostnadsbesparingar. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har kommit in med ett ärende om 
reducering av trafikutbud för kollektivtrafiken.  

I kommunens årsplan med budget 2016-2018 som fastställdes av 
kommunfullmäktige den 26 november 2015 finns det inom 
kommunstyrelsen avsatta medel för den allmänna och särskilda 
kollektivtrafiken motsvarande 82 000 000 kronor. I den senaste 
budgetuppgiften från Dalatrafik/Region Dalarna uppgår Faluns 
budgeterade kostnad för kollektivtrafik till ca 92 000 000 kronor. Det 
saknas därmed 10 000 000 kronor i kommunens budget för 2016 för att 
kunna täcka den kostnad som redovisats från Dalatrafik/Region Dalarna.  

Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen ger uppdrag till miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen att arbeta vidare med en utvecklad 
konsekvensbeskrivning för att uppnå en årlig kostnadsreducering med 
15 000 000 kronor och genomföra trimningar och mindre förändringar av 
trafiken som innebär kostnadsbesparingar.  

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-11-27. 
Protokoll från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-25, § 186. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
 
Patrik Liljeglöd (V): Avslag. 
______________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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