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§ 114 Budget 2016 och ekonomisk plan för 2017-18 

samt mål för god ekonomisk hushållning 

 KS0001/15  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Utdebiteringen fastställs till 22:54 per skattekrona för 2016. 
 
2. Finansiella mål och riktlinjer fastställs för vad som är god ekonomisk hushållning  
    enligt vad som framgår av avsnitt 3 i dokumentet Budget 2016 och ekonomisk plan  
    2017-2018. 
 
3. Kommunens upplåningsram fastställs till 1 300 mnkr för år 2016. 
 
4. Driftbudget- och investeringsramar för 2016 för kommunstyrelsen och nämnderna i    
    enlighet med vad som anges i budgetdokumentet och dess satser. 
 
5. I budgetdokumentet redovisad resultat-, kassaflödes- och balansbudget för år 2016. 
 
6. Ekonomisk plan för driftbudget- och investeringsramar för 2017-2018 för 
    kommunstyrelsen och nämnderna i enlighet med vad som anges i budgetdokumentet  
    och dess satser. 
 
7. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att upprätta verksamhetsplan och  
    budget utifrån angivna prioriteringar och fastställd ram för år 2016 enligt  
    budgetdokumentet.  
 

Reservation  
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Björn Ljungqvist (M), Maria Gehlin (FAP), 
Åsa Nilser (FP), Madelene Vestin (SD) och Patrik Andersson (V) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för sina respektive förslag. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande lämnar Budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2017-2018. 
 
Beslutsunderlag 
Budget 2016 och flerårsplan 2017-2018, (majoritetens förslag). 

Befolkningsutveckling prognos 2015-2025. 

Falupartiets förslag till budget 2015-05-31. 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2015-05-29. 

Vänsterpartiets förslag till budget 2015-06-02. 
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Folkpartiet Liberalernas förslag till budget 2015-06-08. 

Kristdemokraternas förslag till budget 2015-06-09. 

Moderaternas förslag till budget 2015-06-09. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt majoritetens (S, MP, C) budgetförslag. 

Patrik Andersson (V): Enligt Vänsterpartiets budgetförslag. 

Åsa Nilser (FP): Enligt Folkpartiet Liberalernas budgetförslag. 

Maria Gehlin (FAP): Enligt Falupartiets budgetförslag. 

Mikael Rosén (M): Enligt Moderaternas budgetförslag. 

Madelene Vestin (SD): Enligt Sverigedemokraternas budgetförslag. 

Christina Haggren (M): Enligt Kristdemokraternas budgetförslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden prövar de olika budgetförslagen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt  majoritetens förslag till budget.  
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§ 115   Begäran om överföring av investeringsmedel från  
            2014 till 2015 
 KS0014/15  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget år 2015 utökas med 
28,2 mnkr för att slutföra pågående investeringsprojekt från 2014. 

2.   Omvårdnadsnämndens investeringsbudget år 2015 utökas med 1,6 mnkr för att  
      slutföra pågående investeringsprojekt från 2014. 
3.   Ledningsförvaltningen, kommunikationskontorets investeringsbudget år 2015  
      utökas med 3,8 mnkr för att slutföra pågående investeringsprojekt från 2014. 

 
Reservation  

Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Björn Ljunqvist (M), Maria Gehlin (FAP), 
Åsa Nilser (FP) och Patrik Andersson (V) reserverar sig mot beslutet. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningarna lämnar årligen in begäran om överföring av investeringsmedel för 
pågående projekt som har försenats och därmed inte avslutats under innevarande år.  
Årets överföring från 2014 föreslås till 79 mnkr. Förutom de nu begärda överföringarna av 
investeringsmedel har kommunfullmäktige i november 2014 redan beslutat om en 
investeringsram på 226 mnkr med prioriterade projekt för 2015.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 7 maj 2015 att serviceförvaltningen, 
kommunfastigheters investeringsbudget år 2015 utökas med 45,3 mnkr för att slutföra 
pågående investeringsprojekt från 2014. I övrigt återremiss (minoritetsåterremiss) gällande 
övriga föreslagna överföringar för att omarbetas och integreras med den investerings-
budget som redan finns.  
Ärendet återkommer nu till kommunstyrelsen med förslag till beslut enligt 
kommunstyrelsens förslag från den 28 april 2015 gällande punkt 1, 3 och 4, 
 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget år 2015 utökas med 
28,2 mnkr för att slutföra pågående investeringsprojekt från 2014. 

3.   Omvårdnadsnämndens investeringsbudget år 2015 utökas med 1,6 mnkr för att  
      slutföra pågående investeringsprojekt från 2014. 
4.   Ledningsförvaltningen, kommunikationskontorets investeringsbudget år 2015  
      utökas med 3,8 mnkr för att slutföra pågående investeringsprojekt från 2014. 
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Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-04-14. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-28, § 92.  

Protokoll från kommunfullmäktige 2015-05-07, § 109. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmandeav Krister Johansson (S): 
Enligt kommunstyrelsens förslagspunkter 1, 3 och 4 från den 28 april 2015. 
 
Mikael Rosén (M) med instämmande av Maria Gehlin (FAP) och Åsa Nilser (FP): 
Avslag.   
 
Patrik Andersson (V) med instämmande av Mikael Rosén (M) om tilläggsyrkandet 
kommer att prövas: Enligt kommunstyrelsens förslagspunkter 1, 3 och 4 från den 28 april 
2015 med tillägg att den totala investeringsbudgeten på 226 miljoner kronor sänks med 
föreslagna överföringar gällande investeringar 2014 till 2015 med 33, 6 miljoner kronor. 

Jonny Gahnshag (S): Avslag till Patrik Anderssons (V) tilläggsyrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Mikael Roséns m fl. avslagsyrkande mot kommunstyrelsens 
förslagspunkter 1, 3 och 4 från den 28 april 2015 och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt de tre förslagspunkterna. 
Därefter ställer ordföranden Jonny Gahnshags avslagsyrkande mot Patrik Anderssons 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jonny Gahnshags 
avslagsyrkande. 
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§ 116 Ändring av maxtaxa för förskole- och 

fritidshemsavgift 
 KS0388/15  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Maxtaxetaket för förskole- och fritidshemsavgifter i Falu kommun ska följa 
maxtaxenivån enligt Svensk författningssamling 200 l:160. 
 

2. Indexering ska gälla från och med den l augusti 2015. 
 
Sammanfattning 
Förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan 
och fritidshemmen har ändrats. Ändringen innebär att inkomsttaket i maxtaxan 
indexeras. Följden av detta är att de högsta tillåtna avgiftsnivåerna årligen höjs. De 
nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka och 
därför har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning. 
Förskole-och fritidshemsavgiften i Falun, har sedan maxtaxan infördes, följt den 
statligt beslutade maxtaxenivån som framgår av maxtaxeförordningen. Nivån justerades 
senast 2004. Kommunfullmäktige har tidigare tagit beslut om andra ändringar i 
taxan som ska gälla från den 1 augusti varför även indexeringen av inkomsttaket föreslås 
gälla från den 1 augusti 2015. 
 
Beslutet är enligt barn- och utbildningsnämndens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2015-05-20/§ 68, tjänsteskrivelse  
2015-04-24. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt barn- och utbildningsnämndens förslag. 
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§ 117 Ansökan om förlängt kommunalt 

borgensåtagande för Falu Tennisklubb 

 KS0391/15  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Ansökan om förlängd kommunal borgen tecknas på kvarvarande lån i Falu 
Tennisklubb på 2 597 500 kronor på 10 år. 

 
Sammanfattning 
Falu Tennisklubb har tidigare beviljats borgen för lån. Lånen har 
amorterats ner och idag återstår 2 597 500 kronor. Aktuell amorterings-
takt är 250 000 kronor per år. De tidigare borgensåtagandena har löpt ut 
och Falu Tennisklubb har nu ansökt om att förnya/förlänga tidigare 
ingången borgensförbindelse. Önskad tid för borgensåtagandet baseras på 
nuvarande amorteringstakt 10 år. 

I samband med tidigare borgensåtaganden lämnade Falu Tennisklubb 
tennishallen som säkerhet. 1998 byggdes tennishallen ut. När byggnaden 
var klar den 23 oktober 1998 övergick ägandet av hallen till det 
nybildade bolaget Falu Tennisklubb Fastighets AB. Det nya huvudavtalet 
mellan Falu Tennisklubb och Falu kommun godkändes av 
kommunfullmäktige den 23 oktober 1998. Falu kommun har tecknat 
borgen för Falu Tennisklubb Fastighets ABs lån t o m den 31 oktober 
2022 som den 31 december 2014 uppgick till 27 040 000 kronor. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om förlängt kommunalt borgensåtagande från Falu Tennisklubb 2015-05-29. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-06-01. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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§ 118 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) 

Verka för att delade turer med obetalad tid 
emellan tas bort inom vård och hemtjänst 

 KS0329/14  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Bifalla motionen gällande att verka för att ofrivilliga delade turer med flera  
timmars obetald tid emellan inte ska förekomma. 
 

2. Avslå motionen gällande inga turer under 5 timmar.  
 

3. Avslå motionen gällande att önskescheman ska råda vid planering av  
arbetstiden på samtliga enheter i Falu kommun. 

 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att de delade turerna tas bort och att personalen 
ska lägger sina scheman själva.  
 
Beslutet är enligt verksamhetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-04-23. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2015-04-22/tjänsteskrivelse 2014-07-29. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-05-26, § 23. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Krister Johansson (S): Enligt 
verksamhetsutskottets förslag. 
 
Patrik Andersson (V): Motionens beslutspunkt 1 är besvarad. I övrigt avslag. 
 
Maria Gehlin (FAP): Bifall till beslutspunkt 1 enligt verksamhetsutskottets förslag. I övrigt 
besvarad. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer verksamhetsutskottets förslag, beslutspunkt 1 bifall mot Patrik 
Anderssons (V) förslag, besvarat, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
verksamhetsutskottets förslag, bifall. 
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Därefter ställer ordföranden verksamhetsutskottets förslag beslutspunkt 2 avslag mot Maria 
Gehlins (FAP) förslag besvarad och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
verksamhetsutskottets förslag, avslag. 
 
Därefter ställer ordföranden verksamhetsutskottets förslag beslutspunkt 3 avslag mot Maria 
Gehlins (FAP) förslag besvarad och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
verksamhetsutskottets förslag, avslag. 
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§ 119 Svar på motion från Lars Runsvik (M) och 

Bertil Eek (M) Om det skapas förutsättningar 
för äldre att enkelt träna balans och styrka 
skulle många fallolyckor kunna förhindras 

 KS0578/13  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 
Motionen bifalls genom att Folkhälsorådet avser att arbeta med frågan under den 
kommande mandatperioden.  

  
Sammanfattning 
Lars Runsvik och Bertil Eek föreslår i en motion att berörda förvaltningar får i uppdrag att 
utreda äldres fallolyckor och föreslå förebyggande åtgärder i form av styrke- och 
balansträning.  
 
Beslutet är enligt verksamhetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2013-10-02. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2013-12-18/tjänsteskrivelse 2013-10-25. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2014-02-13. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-06-05/tjänsteskrivelse 2014-05-15. 

Folkhälsorådets tjänsteskrivelse 2015-02-24. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-05-26, § 24. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt verksamhetsutskottets förslag. 
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§ 120 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Stefan 

Clarström (FAP) och Kjell Hjort (FAP) Inför 
trygghetsboende/serviceboende med 
halvinackordering för kommunens äldre med 
möjlighet till social samvaro 

 KS0417/14  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen avslås med bakgrund av att det redan finns trygghetsboenden/ 
serviceboenden där det bedrivs regelbunden social samvaro och att 
restaurangverksamhet inte ingår i omvårdnadsnämndens uppdrag. 
 

Reservation 
Patrik Andersson (V) och Maria Gehlin (FAP) reserverar sig mot beslutet. 
  
Sammanfattning 
Maria Gehlin, Stefan Clarström och Kjell Hjorth föreslår i en motion att 
trygghetsboende/serviceboende med halvinackordering ska införas  
för kommunens äldre med möjlighet till social samvaro.  
 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-06-15. 
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2015-04-22/tjänsteskrivelse 2015-03-18. 
Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-05-26, § 25.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Krister Johansson (S) och Lars 
Göran Johansson (S), Åsa Nilser (FP): Enligt verksamhetsutskottets förslag. 
 
Patrik Andersson (V) med instämmande av Maria Gehlin (FAP): Återremiss för att ta fram 
ett kostnadsberäknat förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 16 (52) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
§ 121 Svar på motion från Mats Dahlström (C) Angeta 

Ängsås (C) Anna Hägglund (C) Dan Westerberg 
(C) Ge hemsjukvården tydligt ansvar att ta 
över i det ögonblick patienten skrivs ut från 
sjukhuset 

 KS0545/14  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Motionen bifalls. 
 
2. Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att göra de anpassningar av modellen 

som krävs för att tillämpa den i Falun.  
 
Sammanfattning 
Mats Dahlström, Agneta Ängsås, Anna Hägglund och Dan Westerberg föreslår i en motion 
att ge hemsjukvården tydligt ansvar att ta över i det ögonblick patienten skrivs ut från 
sjukhuset.  
 
Beslutet är enligt verksamhetsutskottets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-09-10. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2015-04-22/tjänsteskrivelse 2015-04-10. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-05-26, § 26. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt verksamhetsutskottets förslag. 
 
Maria Gehlin (FAP), Patrik Andersson (V) och Åsa Nilser (FP): Motionen är besvarad. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
verksamhetsutskottets förslag, bifall. 
  



 Sammanträdesprotokoll 17 (52) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
§ 122 Svar på motion från Åsa Nilser (FP) och Svante 

Parsjö Tegnér (FP) Insyn och öppenhet i Falu 
kommun 

 KS0556/11  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen är besvarad då förslaget är beaktat i kommunikationsplattformen för Falu 
kommun. 

 
Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning från Åsa Nilser (FP): Noteras att motionen är från 2011. 
 
Sammanfattning 
Åsa Nilser och Svante Parsjö Tegnér föreslår i en motion att  
Falu kommuns informationspolicy revideras för att öka öppenhet och insyn. 
 
Beslutet är enligt verksamhetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2011-10-12. 

Kommunikationskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-26. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-05-26, § 27. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt verksamhetsutskottets förslag. 
  
Åsa Nilser (FP): Bifall.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
verksamhetsutskottets förslag, besvarad. 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 18 (52) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
§ 123 Svar på motion från Mats Dahlström (C) och 

Anna Hägglund (C) Öka takten i arbetet att 
avgifta vardagen i Falu kommun 

 KS0170/14  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

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

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

• Gör en kartläggning var i kommunens verksamhet som giftiga ämnen kan finnas. 
• Med stöd av miljömålet att kommunenen ska vara giftfri, gör sig av med giftiga 

ämnen i sin verksamhet. 
• Ställer krav på giftfria produkter vid upphandling genom Upphandlingscenter i 

Ludvika och kompletterande inköp i egen regi, med stöd av de kriterier som 
Miljöstyrningsrådet anger. 

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

Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-02-10. 
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2015-03-25 § 38/tjänsteskrivelse  
2015-02-23. 
Protokoll från ledningsutskottet 2015-05-28, § 59. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mats Dahlström (C): Enligt 
ledningsutskottets förslag. 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 19 (52) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
§ 124 Svar på motion från Lars Broman (MP), Erik 

Eriksson (MP), Richard Holmqvist (MP) och 
Linnea Risinger (MP) Klimatpåverkan och 
planetens framtid i fullmäktigebeslut 

 KS0302/14  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

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

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

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

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

 
Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2014-04-07. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-08. 
Protokoll från ledningsutskottet 2015-05-28, § 60. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag. 
 
Patrik Andersson (V) med instämmande av Åsa Nilser (FP): Bifall. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ledningsutskottets förslag. 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 20 (52) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
§ 125 Svar på motion från Lars Runsvik (M) och 

Håkan Hammar (M) Gratis parkering i innerstan 

 KS0408/14  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

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

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

Svar från Falu P 2015-05-13. 

Protokoll från ledningsutskottet 2015-05-28, § 61. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag. 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 21 (52) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
§ 126 Förvärv av del av Främsbacka 2:26 och Falun 

8:1 (Myranområdet) 
 SBK0177/01  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Köpekontrakt med Staten genom Fortifikationsverket avseende förvärv av  
del av fastigheterna Falun 8:1 och Främsbacka 2:26 godkänns. 
 

2. Förvärvet ska belasta investeringsprojekt 94341. 
 

3. Förvärvet ska genomföras genom avstyckning och därefter lagfaras.  
Kostnaden för detta ska belasta investeringsprojekt 94341.  
 

4. Kostnaden för initial skyltning av risk enligt punkt 11.4 köpekontraktet ska 
belasta investeringsprojekt 94341. 
 

5. Rivning eller upprustning av byggnader bekostas av framtida intäkter från 
skogsavverkning. 
 

6. Investeringsprojekt 94341 Myran tillförs 4 076 000 kronor genom  
omfördelning från investeringsprojekt Årummet 94350. 
 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut 
 

7. Kommunstyrelsens ordförande och exploateringschefen får i uppdrag att 
underteckna köpekontraktet. 
 

8. Stadskansliet får i uppdrag att upprätta lokala ordningsföreskrifter för  
området. 

 
Protokollsanteckning  
Lämnas av Patrik Andersson (V). Utifrån att kommunstyrelsen under tidigare 
sammanträdespunkt fattat beslut att inte anta det tilläggsyrkande som jag hade angående 
investeringsöverföringar 2014 till 2015, godkänner jag förvärvet av Myranområdet. Dock 
vill jag påpeka att detta är en kostnad som mycket väl kunnat ingå i de 33,6 Mkr som vi 
tidigare föreslog att 2015 års investeringsnivå skulle minskas med, och därmed skulle 
kunna skjutas upp till 2016.                        
 
Sammanfattning 
Redan i samband med att Dalregementet lades ner år 2000 anmälde kommunen till 
Fortifikationsverket sitt intresse för att förvärva det område som Försvarsmakten 
lämnade. Förvärvet av det så kallade Myranområdet har dragit ut på tiden på grund 



 Sammanträdesprotokoll 22 (52) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
av att det på och i marken har funnits oexploderad ammunition (OXA) från  
skjutövningar.  
Då klassificering, ytletning och röjning av OXA skett i en omfattning som staten  
bedömer lämplig i förhållande till risk kan marken nu överlåtas. Ett förslag till  
köpekontrakt har upprättats. Köpeskillingen är 3 650 000 kronor. Härtill kommer 
kostnader för avstyckning, lagfart och initial skyltning om ca 426 000 kronor.  
Fortifikationsverket och kommunen tecknade år 2011 en avsiktsförklaring om att  
kommunen ska förvärva det nu aktuella området. Syftet med kommunens framtida 
ägande är att utveckla området för friluftsliv, kultur och natur, i enlighet med 
antagen fördjupad översiktsplan för Myran. 
 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-11/ 

Översiktskarta/Köpekontrakt med bilagor/Avsiktsförklaring 2011. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-19. 

Protokoll från utvecklingsutskott 2015-05-25, § 57. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mats Dahlström (C) och  
Mikael Rosén (M): Enligt utvecklingsutskottets förslag.  

Maria Gehlin (FAP) med instämmande av Åsa Nilser (FP): Avslag.    

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 

§ 127 Utökning av verksamhetsområdet för den 
allmänna Va-anläggningen för ny detaljplan för 
verksamhetsområde på Myran 

 
 KS0231/15  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Verksamhetsområdet för den allmänna Va-anläggningen avseende vatten,  
spillvatten samt dag- och dränvatten utökas att omfatta den nya detaljplanen för 
verksamhetsområdet på Myran. 

 
Sammanfattning 
Det planerade nya verksamhetsområdet på Myran är beläget utanför verksamhets- 
området för den allmänna Va-anläggningen. Inför utbyggnaden av Va-nätet till det nya 
verksamhetsområdet ska kommunfullmäktige fatta beslut om utökning av 
verksamhetsområdet för den allmänna Va-anläggningen.  
 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-29. 

Protokoll från utvecklingsutskott 2015-05-25, § 58. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mats Dahlström (C) och Mikael 
Rosén (M): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
§ 128 Godkännande av två exploateringsavtal,  

för område 1 och för område 2, med 
Fortifikationsverket avseende Detaljplan för 
verksamhetsområde på Myran 

 
 KS0616/14  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Två exploateringsavtal, för område 1 och för område 2, med Fortifikationsverket  
avseende Detaljplan för verksamhetsområde på Myran godkänns. 

 
Sammanfattning 
Förslag till ny detaljplan för verksamhetsområde på Myran har tagits fram och 
godkänts för antagande av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 29 april 2015. 
Området som planläggs ägs till största delen av Fortifikationsverket medan en  
mindre del ägs av Falu kommun. Fortifikationsverket har för avsikt att sälja  
området i två delar och därför ha två exploateringsavtal upprättats med 
Fortifikationsverket. I exploateringsavtalen 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 2015-05-05/ 
exploateringsavtal med bilagor. 

Protokoll från utvecklingsutskott 2015-05-25, § 59. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
§ 129 Antagande av Detaljplan för verksamhets-

område på Myran 

 KS0387/11  
 
Beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Detaljplan för verksamhetsområde på Myran antas.  
 
Sammanfattning 
Detaljplan för verksamhetsområde på Myran har upprättats på miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet är att möjliggöra bebyggelse för verksamheter. 
Planen möjliggör även en förbindelse mellan motionsspåren norr och söder om  
E16. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 13 mars 2012 om  
positivt planbesked och gav uppdrag om att upprätta detaljplanen. Efter genomfört 
samråd lämnade kommunstyrelsens utvecklingsutskott den 19 februari 2013  
detaljplanen utan erinran.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkände den 29 april 2015 detaljplanen 
för antagande, efter att detaljplanen varit kungjord för granskning.   
 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-
05/samrådshandlingar. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-05-25, § 60. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mats Dahlström (C) och Mikael 
Rosén (M): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
§ 130 Godkännande av riktlinjer för markanvisning i 

Falu kommun 

 KS0282/15  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Riktlinjer för markanvisning i Falu kommun godkänns.  
 
Sammanfattning 
Den 1 januari 2015 trädde en ny lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar 
i kraft. Syftet med den nya lagstiftningen är att göra den kommunala processen  
kopplat till markanvisningar mer transparent och förutsägbar. Förhoppningen är 
att införandet av den nya lagstiftningen ska leda till ett ökat bostadsbyggande.  
NAI Svefa har haft i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för markanvisning som ska 
gälla i Falun.  
 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-08.  

Protokoll från utvecklingsutskott 2015-05-25, § 61. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mats Dahlström (C): Enligt 
utvecklingsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
§ 131 Godkännande av riktlinjer för 

exploateringsavtal i Falu kommun 

 KS0311/15  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Riktlinjer för exploateringsavtal i Falu kommun godkänns. 
 
Sammanfattning 
Den 1 januari 2015 trädde en förändrad plan- och bygglag (PBL) i kraft. I PBL  
anges att en kommun ska ha antagna riktlinjer för exploateringsavtal och särskilda 
bestämmelser kring innehållet i ett exploateringsavtal. Syftet med den nya lagstiftningen 
är att göra den kommunala processen kopplat till exploateringsavtal mer transparent och 
förutsägbar. NAI Svefa har haft i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för exploateringsavtal 
som ska gälla i Falun. 
 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-08. 

Protokoll från utvecklingsutskott 2015-05-25, § 62. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mats Dahlström (C): Enligt 
utvecklingsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
§ 132 Antagande av Detaljplan för bostadshus vid 

Prästkragsvägen i Stennäset 
 KS0649/13  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Detaljplan för bostadshus vid Prästkragsvägen i Stennäset antas. 
 
Sammanfattning 
Detaljplan för bostadshus vid Prästkragsvägen i Stennäset har upprättats. Syftet är  
att möjliggöra delning av fastigheterna, samt reglera en mindre del allmän plats till 
kvartersmark. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott lämnade den 21 januari 2014  
positivt planbesked och gav uppdrag om att upprätta detaljplanen. Efter genomfört  
samråd lämnade kommunstyrelsens utvecklingsutskott den 25 november 2014 detalj- 
planen utan erinran. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkände den 29 april  
2015 detaljplanen för antagande, efter att detaljplanen varit kungjord för granskning. 
 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-04 
/samrådshandlingar. 

Protokoll från utvecklingsutskott 2015-05-25, § 63. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
§ 133 Ledningsplan vid allvarliga och extraordinära 

händelser i fredstid samt vid höjd beredskap  
 KS0277/15  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

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

 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del förutsatt kommunfullmäktiges beslut 

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

Sammanfattning  
Enligt lagen om extraordinära händelser är det kommunens skyldighet att minst en  
gång per mandatperiod anta en plan för kommunens krisledning. Därför presenteras 
nu förslag till ny ledningsplan vid allvarliga och extraordinära händelser i fredstid  
samt vid höjd beredskap. 
 
Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-04-15. 

Protokoll från ledningsutskottet 2015-05-28, § 62.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
§ 134 Godkännande av krisledningsnämndens 

reglemente 
 KS0276/15  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

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

 
Sammanfattning 
Ett nytt reglemente för krisledningsnämnden krävs för att överensstämma med 
kommunens ledningsplan vid allvarliga och extraordinära händelser i fredstid 
samt vid höjd beredskap. 
Det politiska ansvaret för dessa frågor ligger nu på kommunstyrelsens 
ledningsutskott som är Falu kommuns krisledningsnämnd. Tidigare har 
kommunstyrelsens utvecklingsutskott haft detta ansvar. 
 
Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-04-14. 
Protokoll från ledningsutskottet 2015-05-28, § 63. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
§ 135 Samordnad förvaltning av vattendrag med hög 

översvämningsrisk 

 KS0658/11  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 
1. Kultur-och fritidsnämnden utses till utförare av drift och skötsel 

för sjöar och dammar i området väster om Falu Gruva. Drift- och 
skötselansvaret innebär att utföra aktiv vattenreglering, damm-
tillsyn samt mindre underhållsåtgärder av Stora Vällan och Lilla 
Vällan, Gamla Bergs- och Krondiksdammarna samt Önsbäcks-
dammen. Uppdraget omfattar tillika drift- och tillsynsansvar för 
processvattenförsörjningen via Krondikskanalen, slåtter av vass 
inom Gamla Bergs- och Krondiksdammarna, tillsyn och rensning 
av Margaretas dike från Lilltorpsvägen fram till inloppet i 
kulverten vid gruvrondellen. I uppdraget ligger även samverkan 
med Stiftelsen Stora Kopparberget. Uppdragen utförs på uppdrag 
av kommunstyrelsen genom riktlinjer från den kommunala 
vattensamordnaren gällande produktions-/tappningsplaner, 
regleringsanvisningar, föreslagna flödesfrämjande åtgärder och 
dammbrottsplaner. 
 

2. Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden utses till drift- och tillsyns-
ansvarig för dammar och livräddningsutrustning inom detaljplanelagt 
område, samt för naturvårdsdammen i Kyrkbytjärn, samt till 
samverkansansvarig för utprickning av sjön Runn med Borlänge 
kommun och Runns båtförbund.  
 

3.  Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden överlåter tillsynsansvar 
och driftansvar, inklusive aktivt vattenregleringsansvar av 
Tisksjön samt Kvarndammen i Borgärdesströmmen till Falu 
Energi & Vatten AB, vilket regleras i avtal mellan Falu Energi & 
Vatten AB och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen uppdrar till 
stadskansliet att framta avtal som reglerar detta.  
 

4. En vattensamordnartjänst på halvtid (0,5 tjänst) inrättas fr o m den 1 juli 
2015 med organisatorisk placering inom ledningsförvaltningen. 
Finansiering av funktionen sker via ramväxling mellan särskilda 
framtidsprojekt och ledningsförvaltningen, motsvarande 537 tkr inklusive 
300 tkr i driftmedel under kvarvarande halvåret 2015. Från år 2016 på 
halvtid (0,5 tjänst) motsvarande 785 tkr inklusive 310 tkr i driftsmedel. 

 



 Sammanträdesprotokoll 32 (52) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 februari 2015 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen. Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
har yttrat sig över återremissen. Vidare har dialog förts med tjänstemän hos Falu Energi & 
Vatten AB rörande det vattenregleringsavtal som föreslås i ärendet. Kommunstyrelsens 
ledningsutskott har fått information om ärendet 28 maj 2015. 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2011 att temporärt och tidsbegränsat 
sammanföra förvaltarskapet för översvämningsbenägna vattendrag med kommunens 
samordningsfunktion för beredskap inom kommunstyrelseförvaltningen i avvaktan på 
vidare utredning i ärendet.  

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

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för dammsäkerhet, vattenreglering, 
tillståndsärenden ur vattenregleringsperspektiv, tillsyn och underhåll samt 
beredskap för översvämning/dammbrott och flödesfrämjande åtgärder.  

Klimatanpassningsbehov tillsammans med ökade myndighetskrav anför skäl för 
att kommunen har behov av en helhetsövergripande samordning för att fullgöra 
sitt ansvar i vattenhushållningsfrågor. 

Beslutet är enligt stadskansliet förslag. 

 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-11-05, reviderad 2015-06-03. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag. 

Patrik Andersson (V): Inget delat ansvar mellan nämnder utan miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden ska ha hela ansvaret.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt stadskansliets förslag.  
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 Sammanträdesprotokoll 33 (52) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
§ 136 Godkännande av reviderad arbetsordning för 

kommunfullmäktige 

 
 KS0611/14  
Beslut 
 

Ärendet återremitteras för justering enligt dagens diskussion. 
Reviderat förslag ska presenteras för gruppledarna innan det återkommer  
till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges arbetsordning antogs av kommunfullmäktige den 27 november 
2014. Kommunfullmäktiges presidium föreslår justeringar av arbetsordningen så 
att den uppdateras enligt de beslut som tagits gällande fullmäktigeberedning. Vidare 
föreslås en remissrätt för ordföranden mellan fullmäktiges sammanträden för motioner och 
medborgarförslag. Detta för att om möjligt bidra till att korta ner beredningstiden. 
Vid översynen har även vissa justeringar gjorts gällande disposition och språk. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att arbetsordningen godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges presidiums tjänsteskrivelse 2015-05-25. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Åsa Nilser (FP) med instämmande av ordförande Susanne Norberg (S), Maria  
Gehlin (FAP), Lars-Göran Johansson (S) och Patrik Andersson (V): Enligt beslutet. 

_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommunfullmäktiges presidium 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 34 (52) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
§ 137 Årsredovisning för Samordningsförbundet 

Finsam Falun 2014 

 KS0024/15  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Samordningsförbundet Finsam Faluns årsredovisning för 2014 godkänns. 

2. Revisionsberättelse avseende 2014 läggs till protokollet. 

3. Styrelsen för Samordningsförbundet Finsam Falun beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2014. 

 
Sammanfattning 
Samordningsförbundet Finsam Falun bildades den 1 januari 2006 enligt Lagen om 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. 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. 
 
Beslutet är enligt verksamhetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-04-21/Protokoll Finsam Falun 2015-03-26, 
Årsredovisning 2014, Revisionsberättelse. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-05-26, § 28. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt verksamhetsutskottets förslag. 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 35 (52) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
§ 138 Godkännande av reviderad bolagsordningen 

för Skid-VM i Falun 2015 AB 

 KS0389/15  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Ändring av § 11 i bolagsordningen för Skid-VM i Falun 2015 AB  
till ”Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari till 31 december”  
godkänns. 

 

Sammanfattning  
Enligt gällande bolagsordning, godkänd av kommunfullmäktige den 14 juni  
2012 ska bolagets räkenskapsår vara den 1 juli - 30 juni (§11 i bolagsordningen).  
Vid en extra bolagstämma den 25 maj 2015 beslutades att innevarande räkenskapsår  
ska förlängas med 6 månader till den 31 december 2015. Motivet för detta är att slut-
reglering av bolagets ekonomi mm inte kommer att vara klar till den 30 juni. En 
konsekvens av beslutet är att § 11 i bolagsordningen behöver ändras så att bolagets 
räkenskapsår omfattar tiden 1 januari-31 december. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-06-04. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt kommundirektörens förslag.  
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 36 (52) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
§ 139 Godkännande av aktieägaravtal mellan Svenska 

Skidspelen, Svenska Skidförbundet och Falu kommun 

 KS0225/15  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Förslag till Aktieägaravtal godkänns. 

2. Falu kommun ställa sig bakom den riktade nyemissionen, 
förutsatt godkännande av Svenska Skidspelen AB:s 
bolagsstämma.    

3. Falu kommun tecknar sig härmed för 225 aktier á 555,639 kronor, 
totalt 125 019 kronor. 

4. Finansiering sker via kommunens konto, ej förvaltningsanknuten 
verksamhet, K610 300445. 

 
Protokollsanteckning 
Patrik Andersson (V) deltar inte i beslutet. 
 
Sammanfattning 
Dialog har förts under det gångna året om hur världscupen ska arrangeras, vilka 
roller de olika organisationerna ska ha samt hur världscupen ska organiseras. Ett 
principdokument som beskriver detta har tagits fram och godkänts av kommun- 
fullmäktige den 9 april 2015. Syftet med att ta in fler ägare i bolaget är att skapa en 
organisation som säkrar erfarenheterna från VM, säkrar skidförbundets kompetens  
och erfarenheter samt skidspelsföreningarnas engagemang. Förändringen sker genom 
nyemission där ägarfördelningen blir 

Svenska skidförbundet 1275 aktier (51 %) 
Föreningen Svenska skidspelen 1000 aktier (40 %) 
Falu kommun 225 aktier (9 %) 

 
Beslutet är enligt kommundirektörens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-06-03. 

 

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



 Sammanträdesprotokoll 37 (52) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
§ 140 Svar på medborgarförslag Flagga med regnbågs- 

flaggan i samband med Pridefestivalen 

 KS0488/13  
 
Beslut 
 

Medborgarförslaget bifalls i den del som är Falu kommuns ansvarsområde  
gällande användning av regnbågsflaggan i samband med kommunens lokala 
pridefestival.  Medborgarförslaget är besvarat i den del som rör busstrafiken 
då bussarna i Falun också flaggade med regnbågsflaggan under festivalen.  
I övrigt avslag. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falun från och med år 2014 flaggar med  
regnbågsflaggan i samband med Pridefestivalen. Vidare förslås att Region Dalarna 
verkar för att alla kommuner i Dalarna tar samma ställningstagande och står upp för  
alla människors lika värde samt att busstrafiken i Dalarna också flaggar med 
regnbågsflaggan under Pridefestivalen.  
Förslagsställaren har bjudits in till dagens sammanträde men har avböjt att närvara.   

Verksamhetsutskottet föreslår att medborgarförslaget bifalls i den del som är Falu 
kommuns ansvarsområde gällande användning av regnbågsflaggan i övrigt avslag. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-08-05. 

Kommunikationskontorets tjänsteskrivelse 2015-03-26. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-05-26, § 29. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Linnea Risinger (MP) med instämmande av ordförande Susanne Norberg (S): Enligt 
beslutet. 
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Medborgarförslagställaren 
Kommunikationskontoret 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 38 (52) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 

§ 141 Godkännande av Utbyggnadsplan för bostäder 
för 2016-2018 

 KS0327/15  
 
Beslut 

1. Utbyggnadsplan för bostäder 2016-2018 godkänns. 
 

2. Områdena vid Runns norra strand och vid Kvarnbergsskolan  
aktualiseras i processen för att om möjligt ingå i planen. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog den 9 juni 2011 Bostadsprogram 2012-2014. 
Bostadsprogrammet med dess vision och mål har legat fast under mandatperioden  
2011-2014 men Utbyggnadsplanen och Åtgärdsplanen har förnyats varje år och 
godkänts av kommunstyrelsen. 
Enligt lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska riktlinjer för 
bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.  
En förändring av lagstiftningen som gäller från den 1 januari 2014 innebär att  
kraven på riktlinjerna är tydligare och bland annat ställs krav på en regional  
samverkan. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer under hösten 2015  
att påbörja arbetet med nya riktlinjer för bostadsförsörjningen. I avvaktan på ett nytt  
Bostadsprogram med riktlinjer och åtgärdsplan har en Utbyggnadsplan för  
2016-2018 tagits fram för kommunstyrelsens godkännande. 
 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag exklusive punkt två. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-07. 

Utbyggnadsplan för bostäder 2016-2018. 

Bostadsmarknaden i Falun 2015. 

Protokoll från utvecklingsutskott 2015-05-25, § 65. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Gehlin (FAP) med instämmande av ordförande Susanne Norberg (S) och Jonny 
Gahnshag (S): Enligt beslutet. 

______________________________________________________________ 

Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

 



 Sammanträdesprotokoll 39 (52) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 

§ 142 Beslut om igångsättningstillstånd för utbyggnad 
av allmän plats för verksamhetsområde på Myran 

 KS0231/14  
 
Beslut 

1. Bevilja igångsättningstillstånd för utbyggnad av allmän plats för 
verksamhetsområde Myran. 

2. Investeringen hanteras inom fastställd ram för exploateringsinvesteringar  
åren 2015-2016.  

 
Sammanfattning 
En ny detaljplan har upprättats för verksamhetsområdet på Myran och i området ska 
gata och annan allmän plats byggas ut av kommunen. Marken inom planområdet ägs av 
Fortifikationsverket och detaljplanens genomförande ska regleras i exploateringsavtal 
mellan kommunen och Fortifikationsverket. I avtalet ska bl a regleras utbyggnaden av 
allmän plats och Fortifikationsverket ska såsom exploatör svara för kostnaden genom 
erläggande av gatukostnadsersättning till kommunen. 

Under förutsättning att Fortifikationsverket avropar utbyggnaden av allmän plats 
kommer projektering att påbörjas under hösten 2015. 

Medel för utbyggnaden finns avsatt i kommunstyrelsens exploateringsbudget för 2015 
och ekonomisk plan budget för 2016-2017. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott informerades om förslag kring igång-
sättningstillstånd i samband med andra ärenden som berörde Myranområdet vid 
sammanträdet den 25 maj 2015.  
Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-05. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-05-25, § 64. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-05-31. 

________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ekonomikontoret 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 40 (52) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 

§ 143 Beslut om igångsättningstillstånd för 
Ventilation i Bjursås skola, F-6 

 KS0351/15   
 
Beslut 
 

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

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

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens serviceutskott begär igångsättningstillstånd för utökning av 
ventilationssystemet vid Bjuråsskolan. 
Vid Bjursåsskolan F-6 finns stort behov av att utöka ventilationssystemet så att 
kapaciteteten är tillräcklig för verksamheten. Kostnaden är beräknad till ca 2,5 mnkr. 
Arbetet planeras att bli utfört under sommaren. 
 
Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-13. 
Protokoll från serviceutskottet 2015-05-27, § 62. 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-05-26. 
Protokoll från ledningsutskottet 2015-05-28, § 65. 
_________________________________________________________________________ 

Sänds till 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomikontoret 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 41 (52) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
§ 144 Beslut om igångsättningstillstånd för köp av 

och iordningsställande av paviljong i Danholn  
 KS0299/15  
Beslut 
 

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

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

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens serviceutskott begär igångsättningstillstånd för köp av modul till 
Danholns skola. Vid Danholns skola finns behov av anskaffning av en modul. Kostnaden 
för markarbete, Va, sluss m.m. är beräknad till ca 2,6 mnkr.  
Inga investeringsmedel finns avsatta för detta ändamål, varför serviceutskottet föreslår 
omdisponering inom fastställt investeringsutrymme genom att förskola Hälsinggården, 2,0 
mnkr skjuts på framtiden samt att 0,6 mnkr tas i anspråk från investeringsutrymme för 
förskolor, vilket uppgår till 6,0 mnkr för 2015.  
  
Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-12. 
Protokoll från serviceutskottet 2015-05-27, § 61. 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-05-26. 
Protokoll från ledningsutskottet 2015-05-28, 66. 
___________________________________________________________________ 

Sänds till 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomikontoret 

Serviceförvaltningen 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 42 (52) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
§ 145 Tertialrapport 1 2015 för de kommunala 

bolagen samt Räddningstjänsten Dala Mitt 
 KS0386/15  
 
Beslut 
 

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten. 
 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges fastställda ägardirektiv ska tertialrapport lämnas. 
Härmed lämnas tertialredovisning från de kommunala bolagen och 
Räddningstjänsten Dala Mitt med prognoser för helåret 2015 samt utfall per  
2015-04-30.  

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-05-27. 

_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
 

 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 43 (52) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
§ 146 Svar på revisionsrapport över Granskning av 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 KS0229/15  
  
Beslut 
 

Ekonomikontorets svar den 31 maj 2015 överlämnas till Kommunrevisionen  
som Falu kommuns svar på revisionsrapporten.  

 
Sammanfattning 
Kommunrevisionen har låtit genomföra granskning av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt över de kommunala bolagen i syfte att bedöma om kommunstyrelsen 
har ett ändamålsenligt och effektivt system för att hantera uppsiktsplikten. 

Bedömningen är att det finns tillräcklig uppsiktsplikt över de kommunala bolagen, 
men att det också finns åtgärder att vidta för att ytterligare stärka effektiviteten och 
ändamålsenligheten. Ett första steg till förbättring enligt revisionen är att ta fram en 
strategi där uppsikten struktureras och dokumenteras. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport gällande uppsiktsplikt över kommunala bolag 2015-03-06. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-05-31. 

_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommunrevisionen 
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 44 (52) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
§ 147 Svar på revisionsrapport över Granskning av 

byggnadsnämndens tillsyn 

 KS0681/14  
 
Beslut 
 

Ledningsförvaltningens svar den 25 maj 2015 lämnas till Kommunrevisionen  
som Falu kommuns svar på revisionsrapporten.  

 
Sammanfattning 
Kommunrevisionen har lämnat en Granskningsrapport daterad den 11 november 
2014 till byggnadsnämnden och kommunstyrelsen.  I rapporten redovisas en 
granskning av byggnadsnämndens tillsyn, föreläggande och ingripande av tomter och 
ovårdade tomter och olovligt byggande.  

Revisionen har påtalat synpunkter inom följande områden, 

• Byggnadsnämndens organisation och planering av resurser avseende tillsyn 

• Uppföljning och säkerställande av nämndens tillsynsansvar  

• Rutiner för tillsyn 
Revisionen påtalar att det kan finnas risk för otydlighet när byggnadsnämnden inte  
har personalansvaret, men är den som enligt reglementet har ansvaret för budgetmedel. 
Nämnden ska därmed styra och leda en verksamhet men inte förfoga över personal-
resurserna. Personalansvaret ligger på annan nämnd. Revisionen rekommenderar att 
befogenheter och resurser kopplas samman. 

Byggnadsnämnden har lämnat svar på rapporten till Revisionen. 

Beslutet är enligt ledningsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport gällande granskning av byggnadsnämndens tillsyn 2014-11-11. 

Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-25. 

_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommunrevisionen 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Myndighetsnämnden 

Ledningsförvaltningen 

 
   



 Sammanträdesprotokoll 45 (52) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 

 
§ 148 Internationella rådets inriktning 2015 samt 

utträde ur UBC, Union of Baltic Cities   
 KS0349/15  
 
Beslut 
 

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

2. Utträde ur UBC, Union of Baltic Cities, från och med 2016 begärs.  

Sammanfattning  
Enligt den parlamentariska gruppens (PLG) förslag har ett internationellt råd bildats  
för att leda och följa de internationella samarbetena inom Falu kommun. Det nybildade 
rådet behöver hitta arbetsformer, prioritera uppdrag och rätt ambitionsnivå för arbetet.  
Ett led i det är att analysera nuläget, möjliga utvecklingsområden och vilka resurser som 
finns för arbetet.  
Syftet är att jobba mot visionen Ett större Falun. Den interkulturella kontakten och det 
internationella perspektivet ger en annan dimension och är en del i ambitionen att skapa  
ett öppnare klimat, tolerans för andra kulturer och människor samt ett viktigt verktyg i den 
egna personalens och verksamhetens kompetensutveckling. EUmedel är också viktiga 
verktyg för kommunens utvecklingsprojekt.  
 
Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-12. 
Protokoll från ledningsutskottets 2015-05-28, § 68. 
 
____________________________________________________________________ 

Sänds till 
Internationella rådet 

Internationella koordinatorn 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 46 (52) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
§ 149 Avsiktsförklaring lokal överenskommelse med 

Arbetsförmedlingen 

 KS0363/15  
 
Beslut 
 

Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att skriva en avsiktsförklaring 
och lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen i Falun utifrån  
Delegationen för unga till arbetets fastställda kriterier. 

 
Sammanfattning 
Regeringen beslutade i december 2014 att tillsätta Delegationen för arbete till unga 
(Dua) för större genomslag i arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbets 
löshet. 
Delegationens avsikt är att varje kommun som före den 30 juni 2015 lämnar in en 
avsiktsförklaring till Dua om att senast den 31 december 2015 ingå en överenskom- 
melse enligt fastställda kriterier ska kunna beviljas upp till 200 000 kronor.  

Delegationen avser också att fördela samverkansmedel till kommuner som har ingått 
lokala överenskommelser. 

Överenskommelsen ska syfta till att genom samverkan, utifrån lokala behov, lång- 
siktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 

 
Beslutet är enligt arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-20. 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 47 (52) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
§ 150 Godkännande av internkontrollplan 2015 för 

AIK 

 KS0219/15  
 
 
Beslut 

Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningens (AIK) 
internkontrollplan 2015 godkänns. 

 
Sammanfattning 
AIK presenterar sin internkontrollplan för godkännande. Den har gjorts enligt gällande 
modell och innehåller risk- och konsekvensbedömning.  

Beslutet är enligt arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-27. 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen, AIK 
Ekonomikontoret 
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 48 (52) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
§ 151 Godkännande av internkontrollplan 2015 för 

serviceförvaltningen 

 KS0145/15  
 
 
Beslut 

 
Interkontrollplan för serviceförvaltningen med kompletteringar godkänns. 

 
 
Sammanfattning 
Serviceutskottet beslutade den 17 februari 2015 att godkänna interkontrollplan för 
serviceförvaltningen. Internkontrollplanen kompletterades med kontrollmoment för 
fordonsadministration enligt beslut av serviceförvaltningen den 15 april 2015, eftersom. 
fordonshanteringen överförts till serviceförvaltningen fr o m 2015. 
 
Beslutet är enligt serviceutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfastigheter tjänsteskrivelse 2015-02-02, 2015-03-16. 

Protokoll från serviceutskottet 2015-02-17, § 17, 2015-04-15, § 52. 

_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Serviceförvaltningen 
Ekonomikontoret 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 49 (52) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
§ 152 Förslag till justerad organisation av 

systematiskt brandskyddsarbete 

 KS0278/15  
 
Beslut 

 
1. Controllerfunktionen för säkerhets- och skyddsarbete inom brandskydd  

överförs från serviceförvaltningen till stadskansliet fr o m den 1 juli 2015. 
2. Finansieringen av tjänsten på motsvarande 0,5 sker genom omföring av 

budgetmedel på motsvarande 375 tkr på det sätt som föreslås i tjänste- 
skrivelsen. 

3. Controllerfunktionen för säkerhets- och skyddsarbete inom brandskydd får i 
uppdrag att justera brandskyddspolicyn för Falu kommuns koncern.  

 
Sammanfattning 
Krav ställs enligt Lag om skydd mot olyckor att Falu kommun arbetar med brand- 
skydd på ett systematiskt sätt. Idag har serviceförvaltningen det övergripande 
samordningsansvaret för uppdraget. 

Serviceförvaltningen och ledningsförvaltningen föreslår att controllerfunktionen för  
dessa uppdrag överförs till stadskansliet, med motsvarande 0,5 tjänst och att 
brandsamordnarfunktionen är kvar inom serviceförvaltningen.  

Förslaget kan införas under förutsättning att omföring av medel görs genom justering av 
förvaltningarnas hyresnivåer, vilket kan göras fr o m år 2016. Under 2015 kommer 
kostnadsregleringen mellan berörda förvaltningar att ske genom internfaktura. 

Beslutet är enligt det förvaltningsgemensamma förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Gemensam tjänsteskrivelse från ledningsförvaltningen och serviceförvaltningen  
2015-05-21. 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Serviceförvaltningen 

Stadskansliet 

RDM 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 50 (52) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
§ 153 Ansökan om medel projekt Teknikstöd i 

gymnasieskolan 

 KS0222/15  
 
Beslut 
 

1. Projektstöd till barn- och utbildningsförvaltningens elevhälsa avseende projekt 
Teknikstöd i gymnasieskolan med hjälp av arbetsterapeutisk kompetens beviljas. 
 

2. Beviljade medel 
  97 000 kr 2015 
296 000 kr 2016 
296 000 kr 2017 
296 000 kr 2018 
 

3. Finansiering sker inom Hållbarhetsprogrammens budget,  
konto K720, tjänst 220 010. 

 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningens elevhälsa söker i samverkan med Finsam och 
deras samarbetsparter Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget 
Dalarna projektstöd för att införa teknikstöd i gymnasieskolan med hjälp av 
arbetsterapeutisk kompetens. 

Projekttiden är från den 1 september 2015 t o m den 31 augusti 2018. 

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-27. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mats Dahlström (C) och Christina 
Haggren (M): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag med tillägg att 
finansiering sker inom Hållbarhetsprogrammens budget, 
konto K720, tjänst 220 010. 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Finsam –Falun 

Barn- och utbildningsförvaltningens elevhälsa 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Folkhälsorådet  



 Sammanträdesprotokoll 51 (52) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
 
§ 154 Anmälningsärenden 

    
Beslut 

 

Kommunstyrelsen har tagit del av anmälda ärenden. 

 
Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning. 
 

 
 
  



FALU KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
ANMÄLNINGSÄRENDEN SAMMANTRÄDE 2015-06-09 

 
 
Ärende  Diarienummer 

 
1. Törnsbäckens naturreservat i Falu kommun, remiss från Länsstyrelsen 

Dalarna NR 511-2760-2012 med svar från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-29 § 70, framför att det inom reservatet 
bildas en stig i övrigt tillstyrks bildandet av naturreservatet. 
 

2. Minnesanteckningar BRÅ 2015-04-17 
 

3. Protokoll från Räddningstjänsten Dala Mitt direktionsmöte 2015-03-30 
 

4. Protokoll Evenemangsrådet 2014-11-24 samt tillhörande delegationsbeslut 
 

5. Protokoll Kommunala Handikapprådets arbetsutskott 2015-04-22 
 

6. Protokoll Räddningstjänsten Dala Mitt 2015-04-24 
 

7. Redovisning verkställighet av beslut i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 
 

 
MSN0290/15 
 
 
 
 
 
 
KS0013/15 
 
KS0016/15 
 
KS0025/14 
 
KS0189/15 
 
KS0016/15 
 
 

 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 52 (52) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-06-09 
 
§ 155 Delegationsärenden 

    
Beslut 
 

Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten.  

 
Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit delegationsbeslut enligt bilagd 
förteckning. 

 
 



FALU KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
DELEGATIONSÄRENDEN SAMMANTRÄDE 2015-06-09 

Ärende  Diarienummer 

Från stadskansliet 
 

1. Delegationsbeslut Brandskydd av Falu Kommuns kulturfastigheter 
2. Delegationsbeslut Falu Domstolars Nämndemannaförening bidrag 2015 
3. Delegationsbeslut Yttrande till Länsstyrelsen Dalarna om ansökan 

borgerlig vigselförrättare 
 

 
 
KS0005/15 
KS0005/15 
KS0010/15 

Från arbetsmarknads- integrations och kompetensförvaltningen 
 

1. Delegationsbeslut anställningsärenden inom arbetsmarknads- 
integrations- och kompetensförvaltningen, AIK, delegat Annika 
Nyström 

2. Delegationsbeslut anställningsärenden inom arbetsmarknads- 
integrations- och kompetensförvaltningen, AIK, delegat Maria Jonsson 

3. Delegationsbeslut anställningsärenden inom arbetsmarknads- 
integrations- och kompetensförvaltningen, AIK, delegat Pia Larshans 
Bodare 

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

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

 
 
KS0089/15 
 
 
KS0089/15 
 
KS0089/15 
 
 
KS0096/15 
 
 
KS0096/15 
 

 
Från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

1. Delegationsbeslut för utbetalning av medel angående Dalahoppet 2015 
2. Redovisning av delegationsbeslut avseende avtal, uppdrag m m 
3. Redovisning av delegationsbeslut avseende överlåtelser av mark 
4. Redovisning av delegationsbeslut för upplåtelse av servitut 

 
 
 
KS0025/15 
KS0175/15 
KS0175/15 
KS0175/15 
 

Från personalkontoret 
 

1. Delegationsbeslut Bemanningscenter April 2015 
2. Delegationsbeslut facklig tid april-maj 2015 
3. Delegationsbeslut Förhandlingar PKT April-Maj 2015 
4. Delegationsbeslut Lönerevision april 2015 
5. Delegationsbeslut Lönerevision april-maj 2015 
6. Delegationsbeslut Pensioner April-Maj 2015 
7. Delegationsbeslut Personalärenden Falu kommun april-maj 2015 
8. Delegationsbeslut PKT chefer april-maj 2015 
9. Delegationsbeslut förvaltningschef Ledningsförvaltningen feb-april 

2015 
 

 
 
KS0054/15 
KS0063/15 
KS0062/15 
KS0058/15 
KS0058/15 
KS0064/15 
KS0060/15 
KS0061/15 
KS0281/15 



Från ekonomikontoret 
 

1. Delegationsbeslut avseende ansökan från Svärdsjöskolan om bidrag ur 
Incitamentsfonden för en drogfri skolavslutning 
 

 
 
KS0300/15 
 

Från serviceförvaltningen 
 
1. Förvaltningschefens delegationsbeslut avseende upphandling av utbyte och 

installation av inpassagesystem, Folketshus Kulturhuset tio14 
 

 
 
KS0043/15 

1. Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott      2015-05-25 
2. Protokoll från kommunstyrelsens verksamhetsutskott     2015-05-26 
3. Protokoll från kommunstyrelsens serviceutskott              2015-05-27 
4. Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott           2015-08-28 
5. Protokoll från kommunstyrelsens förhandlingsutskott    2015-04-21, 

2015-05-12, 2015-05-14, 2015-05-18 

www.falund.se 
kommun&dem
okrati 
möten protokoll 
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