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§ 165 Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan 

för livsmedelshandel vid Hanröleden (Gruvbron 2) 
 KS0107/16  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 
1. Exploateringsavtal för livsmedelshandel vid Hanröleden (Gruvbron 2) godkänns. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra förlängningar av tidsfrister och andra 

mindre ändringar i avtalet. 
 

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

 
Reservation  
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M) och Björn Ljungqvist (M) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Sammanfattning 
Förslag till ny detaljplan för livsmedelshandel vid Hanröleden (Gruvbron 2) har tagits 
fram och godkänts för antagande av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 22 juni 
2016. Detaljplanen som i huvudsak berör fastigheten Gruvbron 2, som ägs av 
Fastighetsaktiebolaget Gruvab AB (Coop), ska möjliggöra för livsmedelshandel med 
tillhörande parkeringsplatser på fastigheten Gruvbron 2 samt ta bort alla andra typer av 
handel som idag tillåts på fastigheten. Syftet är också att möjliggöra en framtida 
ombyggnation av korsningen Stigaregatan/Hanröleden (väg E16) samt att säkerställa 
mark för del av huvudcykelstråket efter Stigaregatan.  

Planförslaget innebär även ett upphävande av en del av en gällande detaljplan. I 
exploateringsavtalet regleras genomförandet av detaljplanen vad gäller t.ex. åtgärder 
på allmän plats och överlåtelse av mark. 

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-09. 

Förslag till exploateringsavtal 2016-08-11. 

PM Rutin i samband med åtgärder som angränsar till allmän plats.  

Skrivelse från Föreningen Kultur och Miljö i Falun augusti 2016. 

Svar på skrivelse från Föreningen Kultur och Miljö i Falun 2016-08-19. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S), Joakim Storck (C), Erik Eriksson (MP), Maj Ardesjö (MP), Patrik 
Liljeglöd (V), Lena Johnsson (S), Svante Parsjö Tegnér (L), Lars-Göran Johansson (S) och 
Camilla Andersson Sparring (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag.  

Mikael Rosén (M) och Madelene Vestin (SD): Avslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.   
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§ 166 Antagande av detaljplan för livsmedelshandel 

vid Hanröleden (Gruvbron 2) 
 KS0743/12  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Detaljplanen för livsmedelshandel vid Hanröleden (Gruvbron 2) antas. 
2. Upphävande av del av detaljplan för område omkring Väderkvarnsbacken antas. 

 
Reservation 
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M) och Björn Ljungqvist (M) reserverar sig mot 
beslutet.  

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav planuppdrag den 15 januari 2013. Den 19 
januari 2015 togs beslut om att det positiva planbeskedet ligger fast. 

Detaljplan för livsmedelshandel vid Hanröleden (Gruvbron 2) har upprättats på miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
livsmedelshandel med tillhörande parkeringsplatser. Syftet är också att möjliggöra en 
framtida ombyggnation av korsningen Hanröleden (E16)/Stigaregatan samt att 
säkerställa mark för en del av huvudcykelstråket efter Stigaregatan. Planförslaget 
innebär även ett upphävande av en del av en gällande detaljplan. Detta framgår av 
planhandlingarna. 

Utvecklingsutskottet lämnade den 19 januari 2016 detaljplanen, efter genomfört 
samråd, utan erinran. 

Miljö- och samhällbyggnadsnämnden godkände den 22 maj 2016 planen för 
antagande, efter det att detaljplanen funnits tillgänglig för offentlig granskning.  

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-07-04 med tillhörande 
samrådshandlingar.  

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-05-22, § 106. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S), Joakim Storck (C), Erik Eriksson (MP), Maj Ardesjö (MP), Patrik 
Liljeglöd (V), Lena Johnsson (S), Svante Parsjö Tegnér (L), Lars-Göran Johansson (S) och 
Camilla Andersson Sparring (C): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag.  
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Mikael Rosén (M) och Madelene Vestin (SD): Avslag. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.   
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§ 167 Utökning av verksamhetsområde för allmänt 

vatten och spillvatten i Svartskär/Lisselbo  
och Kniva 

 KS0357/16  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen avseende 
vatten och spillvatten utökas till att omfatta Svartskär/Lisselbo och 
Kniva. 

 
Sammanfattning 
Efter en process, där Falu kommun i juni 2013 överklagade länsstyrelsens 
beslut att förelägga om utbyggnad av allmänt vatten och avlopp till 
Svartskär/Lisselbo, meddelade statens VA-nämnd sin dom den 28 juli 2015. 
Domslutet går emot kommunens önskan och meddelar att kommunen måste 
upprätta verksamhetsområde och bygga ut det allmänna VA-nätet till att 
omfatta stora delar av Svartskär/Lisselbo. Utbyggnaden ska enligt domen vara 
färdig senast den 31 december 2018. 

I Falu Energi & Vattens projektering för utbyggnaden till området har det 
visat sig att bästa lämpliga lösning för Lisselbo är att ansluta området via en 
ledning till Staberg och vidare mot Karlslund. Vid en sådan lösning passerar 
den planerade ledningen Kniva. Av både tekniska och ekonomiska skäl är 
det således effektivt att låta båda dessa områden projekteras och byggas ut 
samtidigt.   

Att samordna utbyggnaden till dessa områden beslutades i samband med att 
kommunstyrelsen den 1 december 2015 reviderade Falu kommuns VA-
utbyggnadsplan för åren 2015-2020. 

För att möjliggöra den allmänna utbyggnaden av vatten och spillvatten till 
Svartskär/Lisselbo och Kniva måste verksamhetsområdet utökas. 
Verksamhetsområdet beskriver vilka fastigheter som ska omfattas av den 
allmänna VA-anläggningen. Berörda fastighetsägare har informerats om 
planerade åtgärder. 
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-30. 

Yttrande från Falu Energi & Vatten AB 2016-06-13. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mikael Rosén (M): Enligt 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  
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§ 168 Begäran om kapitaltillskott till Västra Falun 

Fastighets AB 

 KS0441/16  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Ett aktieägartillskott lämnas till Västra Falun Fastighets AB om 
3 000 000 kronor. 

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

 
Sammanfattning 
Västra Falun Fastighets AB, som är helägt av Falu kommun, inkom den 10 augusti 
2016 med en begäran om aktieägartillskott om 3 000 000 kronor för att återställa det 
egna kapitalet och undvika förbrukat aktiekapital fram till nästa fastighetsförsäljning 
i början av 2017.  

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-08-10. 

Skrivelse från Västra Falun Fastighets AB 2016-08-10.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mikael Rosén (M): Enligt 
ekonomikontorets förslag.  
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§ 169 Godkännande av årsredovisning för 

Samordningsförbundet Finsam Falun 2015 

 KS0024/16  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Samordningsförbundet Finsam Faluns årsredovisning för 2015 godkänns. 
 

2. Revisionsberättelse avseende 2015 läggs till handlingarna. 

3. Styrelsen för Samordningsförbundet Finsam Falun beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2015. 

4. Inför nästa mandatperiod föreslås att en gemensam revisor för Falu kommun och 
Landstinget väljs.   

 
Sammanfattning 
Samordningsförbundet Finsam Falun bildades den 1 januari 2006 enligt Lagen om 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210). 
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation som är bildat av parterna Falu 
kommun, Arbetsförmedlingen, Landstinget Dalarna och Försäkringskassan. 

Syftet är att utveckla nya former när det gäller samverkan för organisation och arbetssätt – 
alltid med individens fokus och behov i centrum. 

Förbundets verksamhet finansieras gemensamt av de fyra parterna. Försäkringskassan 
svarar för både sin och Arbetsförmedlingens del (50 %), Landstinget Dalarna och Falu 
kommun för 25 % vardera. 

Samordningsförbundet Finsam Falun har till kommunstyrelsen överlämnat årsredovisning 
och revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2015. 

Auktoriserad revisor anger i revisionsberättelsen att den sammantagna bedömningen efter 
genomförd revision är att kravet på god intern kontroll är uppfyllt och att årsredovisningen 
ger en rättvisande bild av samordningsförbundets resultat och ställning i enlighet med god 
revisionssed i Sverige. De har vid granskningen inte funnit något som leder till anmärkning 
på att styrelsens ledamöter handlat i strid med lag om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser eller förbundsordningen. 

Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas 
ansvarsfrihet. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag med tillägget att en gemensam revisor föreslås 
väljas för Falu kommun och Landstinget för nästa mandatperiod.  

 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-08-01.  

Årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet Finsam Falun.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag.  
Mats Dahlström (C): Föreslår att en gemensam revisor väljs för Falu kommun och 
Landstinget för nästa mandatperiod.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag med tillägg att en 
gemensam revisor föreslås väljas för Falu kommun och Landstinget inför nästa 
mandatperiod.  
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§ 170 Införande av prismodell och auktorisationsvillkor 

för kommunal gymnasial vuxenutbildning, 
svenska för invandrare och grundläggande 
svenska som andra språk 

 KS0209/16  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Auktorisationsvillkor för införande av valfrihetssystem inom 
kommunal gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare 
och delvis svenska som andra språk på grundläggande nivå antas. 

2. En prismodell, med ersättning till av Falu kommun auktoriserade 
utbildningsanordnare enligt arbetsmarknads-, integrations- och 
kompetensförvaltningens förslag, införs från 1 januari 2017.  

3. Ersättningsnivåerna gäller ett år och justeras därefter årligen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut 

 Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning antas.  
 

Reservation 
Patrik Liljeglöd (V) och Svante Parsjö Tegnér (L) reserverar sig mot beslutet.  

 
Protokollsanteckning 
Erik Eriksson (MP) och Maj Ardesjö (MP) deltar inte i beslutet.  

 
Sammanfattning 
Ett antal kommuner i Sverige har numera ett valfrihetssystem riktat mot individer 
inom välfärdstjänster. I Falu kommun har under ett antal år gymnasial 
vuxenutbildning bedrivits på entreprenad utifrån en prestationsbaserad prismodell 
enligt lagen om offentlig upphandling, där pris och kvalitet i proportionalitet till 
uppdraget varit rådande.  

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade den 23 maj 2016 att ett 
valfrihetssystem ska införas från den 1 januari 2017 för gymnasial vuxenutbildning, 
svenska för invandrare i sin helhet och svenska som andra språk att delas mellan 
Komvux och gymnasial vuxenutbildning.  

En ny prestationsbaserad likvärdig modell för auktoriserade utbildningsanordnare 
har arbetats fram inför införandet av ett valfrihetssystem. 

Beslutet är enligt arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens (AIK) 
förslag.  
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Beslutsunderlag 
AIKs tjänsteskrivelse 2016-08-03 (auktorisationsmodell). 

AIKs tjänsteskrivelse 2016-08-03 (prisvillkor).  

Styrdokument med auktorisationsvillkor för kommunal gymnasial vuxenutbildning. 

Förslag till ersättning för anordnare av vuxenutbildning 2017-01-01–2017-12-31. 

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Joakim Storck (C) och 
Christina Haggren (M): Enligt AIKs förslag när det gäller auktorisationsvillkor, 
prismodell och riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning.  

Patrik Liljeglöd (V) och Svante Parsjö Tegnér (L): Enligt AIKs förslag men med 
ändring av prismodellen så att det inte finns någon koppling mellan betyg och 
ersättning. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt AIKs förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 15 (34) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-08-23 
   
 
§ 171 Godkännande av partistöd utifrån partiredovisning 

2015 

 KS0446/16  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Partistöd godkänns till de partier som lämnat in redovisning. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna in en 
skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 
kommunallagens 2 kap 9 §, nämligen att stärka det politiska partiets ställning i den 
kommunala demokratin. Redovisning har inkommit från centerpartiet, socialdemokraterna, 
miljöpartiet, vänsterpartiet, moderaterna, falupartiet, liberalerna, kristdemokraterna och 
sverigedemokraterna.  

Det förekommer att partistöd har lämnats till regional och riksnivå vilket är lagligt om 
bidraget har en koppling till den lokala demokratin. Det framkommer inte av lagen på 
vilken detaljnivå redovisning ska ske. Förvaltningen har uppmärksammat behovet av en 
tydligare mall med instruktioner inför 2016 års redovisning. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Stadskansliet tjänsteskrivelse 2016-08-16.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag.  
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Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-08-23 
   
 
§ 172 Avslut av ärende om upphävande av detaljplan 

för Länsbodarna 

 KS0238/15  
Beslut   
 

Byggnadsnämndens uppdrag från den 6 maj 2004 att upphäva 
gällande detaljplan för Länsbodarna (Byggnadsplan för  
Dalvik 7 mfl) från 1973 avslutas. 

 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden beslutade den 6 maj 2004 att ge det dåvarande 
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upphäva gällande detaljplan för Länsbodarna 
(Byggnadsplan för Dalvik 7 mfl) från 1973.  

Under andra halvan av 2000-talet pågick diskussioner om lösning på områdets 
VA-problem utan att någon lösning kom till stånd. Efter föreläggande från 
Länsstyrelsen och i enlighet med vad som beslutats i Falu kommuns VA-plan 
från 2014 anlades slutligen allmänt VA i området under 2015. Därefter fanns 
utgångspunkt för att inleda arbetet med att genomföra byggnadsnämndens 
beslut från 2004.  

Arbetet med att upphäva detaljplanen påbörjades och den 29 april 2015 beslutade 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att godkänna planförslaget för samråd. 
Förslaget till upphävandehandlingar för detaljplan för Länsbodarna var utsända för 
samråd den 5 juni till den 30 augusti 2015.  

Under samrådet visade det sig att huvuddelen av områdets fastighetsägare inte ville 
att gällande plan upphävs. I samrådsyttranden samt vid möten under och efter 
samrådstiden framför de en stark önskan att bevara de fastställda rättigheter som 
detaljplanen ger fastän den också begränsar deras möjligheter att genomföra 
förändringar på sina fastigheter.  

Fastighetsägarna motsätter sig upphävandet av gällande detaljplan och önskar 
istället att en ny detaljplaneprocess påbörjas för området. Genom en ny process 
finns möjlighet att förändra de idag begränsande bestämmelserna i gällande 
detaljplan och samtidigt upprätta regleringar för de gemensamma ytorna inom 
området. En sådan planprocess initieras och bekostas av fastighetsägarna. 

Vid sitt årsmöte den 18 juni 2016 beslutar samfälligheten i Länsbodarna att lämna 
in en ansökan om planbesked för framtagande av en ny detaljplan inom området.  

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-07-06.  

Protokoll från Dalviks Fritidsområdes Samfällighetsförenings föreningsstämma 
2016-06-18. 
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Falu kommun  Sammanträdesdatum   
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_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (ärenden KS0238/15 och 
MSN0286/15) 

Dalviks Fritidsområdes Samfällighetsförening 
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Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-08-23 
   
 
§ 173 Begäran om igångsättningstillstånd Årummet 

etapp 2 

 KS0670/14  
Beslut   
 

1. Igångsättningstillstånd beviljas för kvarvarande etapp i projektet 
utvecklingsområdet Årummet till totalt 7 350 tkr.  

2. Investeringen hanteras inom fastställd ram för 2017. 

 
Reservation 
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Björn Ljungqvist (M), Svante Parsjö Tegnér 
och Madelene Vestin (SD) reserverar sig mot beslutet.  

 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat in en begäran om 
igångsättningstillstånd för kvarvarande etapp, Östra Hamngatan-Vattugränd, samt 
bryggor i ån, i projektet utvecklingsområdet Årummet. 

Stadsvisionen En större stad tar upp Årummet kring Faluån som en plats som har 
potential för förändring. Ett projekt har initierats som syftar till att göra området 
attraktivare och till en mer levande del av Faluns centrum. Ett gestaltningsprogram 
för Å-rumsprojektet har arbetats fram. 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om igångsättningstillstånd för etapper 
motsvarande 12 500 tkr. För att redan nu kunna samordna och optimera arbetet med 
pågående etapparbete begärs igångsättningstillstånd för kvarvarande etapp vilken 
finns budgeterad för 2017. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen begär 
igångsättningstillstånd för 8 000 tkr.  

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-04-28. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-28.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Erik Eriksson (MP): Enligt 
ekonomikontorets förslag.  
Mikael Rosén (M), Svante Parsjö Tegnér (L) och Madelene Vestin (SD): Avslag pga 
bristande underlag för beslut bl a finns inget gestaltningsprogram som är förenligt med 
budgeten.  
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ekonomikontorets förslag.  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-08-23 
   
 
 

§ 174 Begäran om ramväxling för bidrag till 
kommundelarnas intresseföreningar 

 KS0382/16  
Beslut   
 

Finansiering av verksamhetsbidrag för kommundelarnas intresseföreningar 
för år 2016, totalt 175 000 kronor, sker genom kommunstyrelsens konto 
Särskilda framtidsprojekt, K730.100203. 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 mars 2015 att införa ett årligt verksamhetsbidrag 
till kommundelarnas intresseföreningar. Bidraget är på 25 000 kronor per förening, 
totalt 175 000 kronor. Vidare beslutade kommunstyrelsen att kultur- och 
fritidsnämnden ska hantera utbetalningarna av bidragen. Under 2015 finansierades 
bidragen genom kommunstyrelsen särskilda framtidsprojekt. För 2017 har bidraget 
hanterats i samband med årsplan med budget 2017-2019 och medel har tillförts kultur- 
och fritidsnämndens ram. Det som kvarstår är finansieringen av 2016 års bidrag. 
Kultur- och fritidsnämnden har lämnat in en begäran om finansiering av årets bidrag.  

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-07-05. 

Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2016-05-26, § 52.    
 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomikontoret 
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§ 175 Svar på revisionsrapport över granskning av 

bokslut och årsredovisning 2015 

 KS0307/16  
Beslut   

 

1. Ekonomikontorets tjänsteskrivelse daterad den 4 augusti 2016 ska utgöra 
kommunstyrelsens synpunkter på revisionsrapporten. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Sammanfattning 
Kommunrevisionen har granskat bokslut och årsredovisning för år 2015 och önskar 
synpunkter på rapporten. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-08-04.  

Rapport över granskning av bokslut och årsredovisning 2015. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen (inkl tjänsteskrivelse) 

Ekonomikontoret 
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§ 176 Ändamålsprövning av de kommunala bolagen 

 KS0444/16  
Beslut   
 

De verksamheter som Falu Stadshus AB, Falu Kommuns Förvaltning AB, 
Kopparstaden AB, Falu Energi & Vatten AB, Lugnet i Falun AB, Västra Falun AB, 
Frauenzimmer AB, Skid-VM i Falun 2015 AB, Falu P AB, Falun Borlänge 
Regionen AB, Visit Södra Dalarna AB, Dalatrafik AB, Dala Airport AB, AB 
Dalaflyget, Beyond Skiing 2015 Foundation AB och Svenska Skidspelen AB 
bedrivit under kalenderåret 2015 bedöms ha varit förenliga med det fastställda 
kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

 
Sammanfattning 
Kommunallagen anger att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje hel- och delägt 
bolag ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående 
kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-07-28.  
 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
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§ 177 Begäran om prishöjning för ökade 

transportkostnader 

 KS0221/16  
Beslut   
 

Ärendet återremitteras för ett förtydligande av beslutsunderlaget.  

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens serviceutskott beslutade den 17 mars 2016 att föreslå kommunstyrelsen 
att få göra avsteg från kommunens maximalt angivna prisuppräkning på interna tjänster för 
dels ökade livsmedelskostnader med anledning av ökade inköpspriser och dels för ökade 
transportkostnader avseende livsmedel från grossist, färdiglagad mat, post och gods. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade den 26 maj 2016 att serviceförvaltningen ska 
lämna uppgifter om total kostnadsökning avseende transporter och hur kostnaderna 
fördelar sig mot respektive nämnd/förvaltning till kommunstyrelsens sammanträde den 23 
augusti 2016. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-08-15. 
 

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

Mikael Rosén (M) och Björn Ljungqvist (M): Återremiss för ett förtydligande av 
beslutsunderlaget.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras.  
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§ 178 Yttrande över promemoria från 
Utbildningsdepartementet Studiestartsstöd - 
ett nytt rekryterande studiestöd 

 KS0367/16  
Beslut   
 

1. Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse 
daterad den 3 augusti 2016 och yttrande daterat den 23 augusti 2016 ska utgöra 
kommunstyrelsens svar till Utbildningsdepartementet över promemorian 
Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd.  
 

2.  Paragrafen justeras omedelbart. 
 

 
Sammanfattning 
Regeringens initiativ och satsning med start 2015 om ett nytt Kunskapslyft för att stimulera 
till näringslivets kompetensförsörjning och fler till arbete har kompletterats med ett förslag 
om ett nytt rekryterande studiestöd.  

Förlaget är starkt motiverat fördelningspolitiskt genom att de som mest behöver det ska 
erbjudas ekonomiskt stöd i 50 veckor för att påbörja och genomföra en studieplan inom 
vuxenutbildning eller folkbildning.   

Vägen in i vuxenutbildning är ett betydelsefullt verktyg för invånares förutsättningar att nå 
egen försörjning. Med ett förstärkt studiestöd kan den enskilde försäkras en finansiering av 
sina studier och lämna ett bidragsberoende. 

Beslutet är enligt arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens yttrande 2016-08-23. 

Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-03. 

Remiss från Utbildningsdepartementet 2016-06-01. 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Utbildningsdepartementet (inkl tjänsteskrivelse) 

Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen 
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§ 179 Svar på revisionsrapport över granskningen av 

kommunens organisation och rutiner kring 
aktivitetsansvar för ungdomar 

 KS0315/16  
Beslut   
 

1. Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse 
daterad den 4 augusti 2016 godkänns som remissvar till revisionen. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Sammanfattning 
På uppdrag av Falu kommuns revisorer har KPMG gjort en granskning av kommunens 
organisation och rutiner beträffande aktivitetsansvar för ungdomar i gymnasieåldern. 

Beslutet är enligt arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-04. 

Revisionsrapport – kommunens organisation och rutiner beträffande aktivitetsansvar för 
ungdomar 2016-05-09. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen (inkl tjänsteskrivelse) 

Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen 
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§ 180 Information om nytt ersättningssystem för 

mottagande av ensamkommande barn och unga 

 KS0437/16  
Beslut   
 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Mats Berglund, integrationschef på AIK, informerar om konsekvenserna av det 
nya ersättningssystemet för mottagande av ensamkommande barn och unga.  

 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-02.  
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§ 181 Information om arbetsläget i projektet 

flödesfrämjande åtgärder i Svärdsjövattendraget 
samt om kommunens dammar i Borgärdet 

 KST0180/01  
Beslut   
 

Ärendet utgår.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2014 att godkänna projekt Svärdsjövattendrag 
som syftar till att förebygga skador i och längs vattendraget vid återkommande höga 
flöden. EUs översvämningsdirektiv har klassificerat områden med hög sannolikhet för 
översvämningar och konsekvenser till följd av återkommande översvämningar. Delar av 
Falu kommun utgör sådant prioriterat område.  

 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelser 2016-08-10 och 2016-08-11. 
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§ 182 Sammanställning av handlingar i god tid till 

kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och 
utskottens sammanträden 2015 

 KS0445/16  
Beslut   
 

Kommunstyrelsen har tagit del av sammanställningar av handlingar i god tid till 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskottens sammansträden för 2015. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2014 att förvaltningarna årligen ska redovisa en 
sammanställning av när ledamöterna fick handlingarna innan mötena. Av redovisningen 
ska även framgå antal ärenden som skickats ut efter ordinarie kallelse fördelade på besluts- 
och informationsärenden, antal ärenden som delges skriftligt först på sammanträdet och 
även här fördelat på besluts- och informationsärenden samt antal ärenden som föredras 
muntligen av tjänsteman och där det skriftliga underlaget blir klart efter nämnds- eller 
styrelsemöte. 

Bakgrund till kommunfullmäktiges beslut är en motion från Åsa Nilser (L) och Svante 
Parsjö Tegnér (L) gällande handlingar i god tid inför mötet. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-08-07.  
 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Anmäls KF 
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§ 183 Information om remiss om regional indelning - 

tre nya län (SOU 2016:48) 
 KS0417/16  
Beslut   
 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
 

2. Kommunstyrelsens presidium tillsammans med gruppledarna får i 
uppdrag att stämma av med tjänstemannaorganisationen inför beslut i 
frågan.   
 

Sammanfattning 
Mats Reutherborg, utvecklingsledare, informerar om förslaget. Ett nytt län bildas den 1 
januari 2018 och en ny region (landsting) den 1 januari 2019. Kommunstyrelsens kommer 
att besluta om svar på remissen den 4 oktober. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Finansdepartementet 2016-06-30.  

Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48).  
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§ 184 Information om OS 2028 

 KS0002/16  
Beslut   
 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.  
 
Sammanfattning 
Dan Nygren, kommundirektör, informerar om förberedelser inför OS 2028 i Stockholm.  

 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 31 (34) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-08-23 
   
 
§ 185 Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet, 

Miljörådet, Falun Borlänge regionen AB, 
Region Dalarna, Samverkansberedningen 
mellan Falu kommun och Landstinget Dalarna, 
Skid-VM 2015 i Falun AB, Lugnet i Falun AB 
och Upphandlingsnämnden  

    
Beslut   
 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Folkhälsorådet 2016-06-02. 

Protokoll Tillväxtrådet 2016-06-01.  

Protokoll Miljörådet 2016-05-31.  

Protokoll Folkhälsorådet 2016-02-26.  

Protokoll Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 2016-05-16. 

Protokoll Region Dalarna 2016-05-04. 

Protokoll Lugnet i Falun AB 2016-04-12. 

Protokoll Lugnet i Falun AB 2016-03-08. 
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§ 186 Anmälningsärenden 

 KS0079/16  
Beslut   
 

Kommunstyrelsen har tagit del av anmälda ärenden.  
 
Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit följande ärenden.  

 
Ärende  Diarienummer 

 
1. Beslut från förvaltningsrätten Falun 2016-07-06 mål 1977-16 

Laglighetsprövning enligt kommunallagen angående beviljad skrothantering 
på Ingarvet 

2. Beslut från Länsstyrelsen 2016-06-28 Ansökan från tandläkarmottagning om 
tillstånd att använda övervakningskamera 

3. Beslut från Konkurrensverket 2016-07-25 dnr 232/2016 gällande 
byggnationen av ungdomshoppbackar via VM-bolaget 

4. Dom från förvaltningsrätten KS § 45 2016-03-01 laglighetsprövning enligt 
kommunallagen Mål nr 1133-16 Falun 7:7 och Falun 7:13 Spruthuset med 
brygga 

5. Samhällsbyggnadsberedningen minnesanteckningar 2016-06-14 
6. Minnesanteckningar från Faluns brottsförebyggande råd 2016-05-31 
7. Protokoll Falu Elnät 2016-06-22 
8. Protokoll Falu Elnät AB 2016-05-19 årsstämma och konstituerande 

styrelsemöte 
9. Protokoll Falu Energi & Vatten AB 2016-05-19 årsstämma och 

konstituerande styrelsemöte 
10. Protokoll Falu Energi & Vatten 2016-06-22 
11. Protokoll Falu Kraft 2016-06-21 
12. Protokoll Falu Kraft AB 2016-05-19 årsstämma och konstituerande 

styrelsemöte 
13. Protokoll från Språktolksnämnden 2016-05-26 § 9 Teknikutveckling 

tolkförmedlingen 
14. Protokoll Räddningstjänsten Dala Mitt 2016-07-27 
15. Protokoll Räddningstjänsten Dala Mitt 2016-02-17 
16. Protokoll Räddningstjänsten Dala Mitt 2016-04-22 
17. Redovisning av genomförd kontroll arvoden 2016 

 
KS0356/16 
 
 
 
KS0328/16 
 
KS0246/16 
 
KS0120/16 
 
 
 
KS0185/16 
KS0013/16 
KS0019/16 
KS0019/16 
 
KS0019/16 
 
 
KS0019/16 
KS0019/16 
KS0019/16 
 
KS00245/15 
 
 
KS0016/16 
KS0016/16 
KS0016/16 
KS0409/12 
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§ 187 Delegationsärenden 

 KS0080/16  
Beslut   
 

Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten.  
 
Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit följande delegationsbeslut.  

 
Ärende  Diarienummer 
Ledningsförvaltningen 

1. Delegationsbeslut 2016-06-30 Ansökan från Statoil Detaljist AB om tillstånd 
att använda övervakningskamera 

2. Delegationsbeslut enligt 6 kap 36 § kommunallagen Falu kommuns yttrande 
2016-07-21 Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) gällande 
beslutet om stängning av biblioteket och fritidsgården i Enviken 

3. Förlikningsavtal gällande entreprenadkontrakt avseende ombyggnation 
Geislerska parken 

4. Ordförandebeslut enligt 6 kap 36 § Kommunallagen (1991:900) om ansökan 
ur Incitamentsfonden för kampanj mot sexuella ofredanden 

5. Omläggning och uppläggning av lån för Lugnet i Falun AB, lån 986 
6. Nyupplåning för lån för Falu kommun, lån 987 
7. Förteckning över personalärenden fattade enligt delegerad beslutanderätt av 

kommunstyrelsen 
8. Förteckning över personalärenden fattade enligt delegerad beslutanderätt av 

kommunstyrelsen 
9. Delegationsbeslut marknadsföringsbidrag till John Lindberg Trio 
10. Falu kommuns medverkan på House of Dalarna under O-ringen i Sälen 2016 
11. Kommunstyrelsens svar på skrivelse från Borlänges kommunstyrelse om 

lokaliseringsalternativ för Högskolan Dalarna 
12. Sammanfattning av delegationsbeslut kopplade till funktionen Tjänsteman i 

Beredskap (TiB) 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
13. Delegationsbeslut om försäljning av del av fastigheten Falun 8:3  
14. Delegationsbeslut om marköverlåtelse 

 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen 

15. Delegationsbeslut anställningar/arbetsmarknadsåtgärder inom 
arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen, AIK,  
2016-08-05, delegat Maria Jonsson 

16. Delegationsbeslut anställningar/arbetsmarknadsåtgärder inom 
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KS0290/16 
 
 
 
KS0425/16 
 
KS0420/16 
 
KS0032/16 
KS0032/16 
 
KS0031/16 
 
KS0031/15 
 
 
KS0294/16 
KS0387/16 
KS0224/16 
 
KS0277/15 
 
 
 
KS0220/14 
KS0220/16 
 
 
 
KS0102/16 
 
 
KS0102/16 
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Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-08-23 
   

arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen, AIK,  
2016-08-05, delegat Niklas Wolff 

17. Delegationsbeslut anställningar/arbetsmarknadsåtgärder inom 
arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen, AIK,  
2016-08-05, delegat Niklas Wolff 

18. Delegationsbeslut anställningar/arbetsmarknadsåtgärder inom 
arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen, AIK,  
2016-08-05, delegat Pia Larshans-Bodare 

19. Delegationsbeslut anställningar/arbetsmarknadsåtgärder inom 
arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen, AIK,  
2016-08-05, delegat Pia Larshans-Bodare 

20. Sammanställning avtal/överenskommelser inom Arbetsmarknads- 
integrations-och kompetensförvaltningen, AIK undertecknade enligt 
delegation, delegat Elisabeth Lundgren 

21. Sammanställning avtal/överenskommelser inom Arbetsmarknads- 
integrations-och kompetensförvaltningen, AIK undertecknade enligt 
delegation, delegat Maria Jonsson 

 
IT-kontoret 

22. Upphandling Internetaccess till Falu kommun 

 
 
 
KS0102/16 
 
 
 
KS0102/16 
 
 
KS0102/16 
 
 
KS0096/16 
 
 
 
KS0096/16 
 
 
 
 
KS0208/16 

1. Protokoll från kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2016-05-23 
2. Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-05-24 
3. Protokoll från kommunstyrelsens serviceutskott 2016-05-25 
4. Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-05-26 
5. Protokoll från kommunstyrelsens förhandlingsutskott 2016-05-16 

 

Se 
www.falun.se 
 
 
 
KS0052/16 
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