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§ 56 Svar på medborgarförslag Gratis 

kollektivtrafik i Falun 

 KS0681/15  
 
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
 Förslaget avslås därför att de ökade kostnaderna för avgiftsfri kollektivtrafik, ca 

28 eller 37 mnkr/år beroende på hur förslaget genomförs, inte kan motiveras i 
nuvarande budgetsituation.  
Utredningsuppdraget enligt kommunfullmäktige den 21 november 2013 beaktas 
enligt följande, 
a) Ett förslag om pensionärsrabatt under lågtrafik finns inlämnat till Dalatrafik 

och kan eventuellt genomföras 2018. Tanken med differentierade taxor kan 
sedan utvecklas ytterligare. 

b) En omfattande utredning av effekter på kollektivtrafikresandet av andra 
åtgärder än nolltaxa är gjord av Nationellt kunskapscentrum för 
kollektivtrafik på uppdrag av Trafikverket (K2 Research 2015:2). 

c) Kostnaden för avgiftsfri kollektivtrafik utgörs av de biljettintäkter som 
bortfaller om avgifterna tas bort. Dessa kan med tillräcklig noggrannhet 
uppskattas till 28 eller 37 mnkr/år, beroende på om resor mellan kommuner 
också ska vara avgiftsfria. De positiva miljö- och samhällsekonomiska 
vinster som skulle uppstå om kollektivtrafiken görs avgiftsfri påverkar med 
stor sannolikhet inte kommunens budget i sådan utsträckning att beslutet 
påverkas. Kostnader för utredning är inte motiverade, utredning utförs inte. 

d) Samordning av kollektivtrafik och samhällsbetalda resor finns idag. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige behandlade den 22 oktober 2015 ett liknande medborgarförslag 
kring ”Fria bussar i Falu kommun”.  Beslutet blev att medborgarförslaget är besvarat i 
och med att beslut om utredning tagits där förslagets förutsättningar ingår.  
Trafik- och fritidsförvaltningen bedömde i det ärendet att kostnaderna för Falu 
kommun skulle öka med 29 miljoner kronor (lågt räknat) och ekonomikontoret 
konstaterade att det i budget för kommande planperiod inte fanns utrymme för denna 
kostnadsökning.  

I samband med att det tidigare medborgarförslaget behandlades beslutade 
kommunstyrelsens utvecklingsutskott den 13 maj 2014 att Falu kommun tillsammans 
med Borlänge kommun skulle hemställa till Dalatrafik att genomföra en utredning ”fria 
bussar” och att det ingår i deras uppdrag att bistå kommunerna med underlag. 
 
Ekonomikontoret föreslår att medborgarförslaget avslås med motiveringen att beslut 
om utredning redan tagits där förslagets förutsättningar ingår. 
 
Ledningsutskottet beslutade den 18 februari 2016 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget yttrande. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll från ledningsutskottet 2016-02-18, § 16. 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-02-03. 
Medborgarförslaget 2015-12-01. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maj Ardesjö (MP) med instämmande av Joakim Storck (C), Mikael Rosén (M) och 
ordförande Susanne Norberg (S): Förslaget avslås därför att de ökade kostnaderna 
för avgiftsfri kollektivtrafik, ca 28 eller 37 mnkr/år beroende på hur förslaget 
genomförs, inte kan motiveras i nuvarande budgetsituation.  
Utredningsuppdraget enligt kommunfullmäktige den 21 november 2013 beaktas 
enligt följande, 

e) Ett förslag om pensionärsrabatt under lågtrafik finns inlämnat till Dalatrafik 
och kan eventuellt genomföras 2018. Tanken med differentierade taxor kan 
sedan utvecklas ytterligare. 

f) En omfattande utredning av effekter på kollektivtrafikresandet av andra 
åtgärder än nolltaxa är gjord av Nationellt kunskapscentrum för 
kollektivtrafik på uppdrag av Trafikverket (K2 Research 2015:2). 

g) Kostnaden för avgiftsfri kollektivtrafik utgörs av de biljettintäkter som 
bortfaller om avgifterna tas bort. Dessa kan med tillräcklig noggrannhet 
uppskattas till 28 eller 37 mnkr/år, beroende på om resor mellan kommuner 
också ska vara avgiftsfria. De positiva miljö- och samhällsekonomiska 
vinster som skulle uppstå om kollektivtrafiken görs avgiftsfri påverkar med 
stor sannolikhet inte kommunens budget i sådan utsträckning att beslutet 
påverkas. Kostnader för utredning är inte motiverade, utredning utförs inte. 

h) Samordning av kollektivtrafik och samhällsbetalda resor finns idag. 
 

Patrik Liljeglöd (V): Återremiss då det krävs en grundlig utredning. Faller 
återremissen föreslås bifall till medborgarförslaget. 
 
Mats Nordberg (SD) med instämmande av Maria Gehlin (FAP): Enligt Maj 
Ardesjös förslag men att formuleringen i nuvarande budgetssituation tas bort.  
 
Delbeslut 
Ärendet ajourneras klockan 14.45 för kaffepaus och för att invänta inbjuden 
medborgarförslagsställare. Ärendet återupptas klockan 15.05 då inbjuden 
förslagsställare inte kommit. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden prövar om ärendet ska avgöras i dag mot återremiss och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.  
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Därefter ställer ordföranden Maj Ardesjös mfl förslag (avslag ) mot Patrik 
Liljeglöds bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Maj 
Ardesjös mfl förslag.  
 
Till sist prövas Mats Nordbergs ändringsyrkande mot Maj Ardesjös mfl förlag och 
ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Maj Ardesjös mfl förslag. 
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§ 57 Svar på motion om halalslaktat kött samt 

lokalt förbud 

 KS0265/12  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
           

Motionen avslås med hänvisning till att det kött som upphandlas i 
kommunens regi redan produceras i enlighet med gällande 
djurskyddslagstiftning. Motionens övriga yrkanden ligger utanför den 
kommunala kompetensen. 

 
Sammanfattning 
Motionären föreslår att det inom Falu kommun inrättas en halalfri zon och att 
information sprids om metoden till handlare och andra parter med hänvisning till att 
det är olämpligt och inte tillåtet att använda den slaktmetoden. Djurskyddslagen 
reglerar hur djur får slaktas. När djur förs till slakt och när de slaktas ska de skonas 
från onödigt obehag och lidande. Husdjur ska vid slakten vara bedövade när blodet 
tappas av. Andra åtgärder vid slakten får inte vidtas innan djuret är dött. Om inte 
dessa bestämmelser följs så är det ett brott enligt ovan nämnda lag. Halalslakt utgör 
en religiös slakt enligt jordbruksverket och är som sådan tillåten om 
bestämmelserna i djurskyddslagen efterföljs. 
 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2016-03-15, § 29. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-03-03. 

Motionen 2010-02-29. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 58 Svar på motion från Patrik Liljeglöd (V) 

Kvoteringsrekommendationer vid 
tillsättande av politiska ledamöter i 
kommunala bolag 

 KS0661/15  
 
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionens intentioner bifalls men det hänskjuts till respektive parti att i sitt 
nomineringsarbete ta hänsyn till en jämnare könsfördelning. 

 
Sammanfattning 
I en motion konstaterar Patrik Liljeglöd att könsfördelningen mellan män och 
kvinnor som innehar ett politiskt förtroendeuppdrag är uppenbart skev och har varit 
så under lång tid. Motionens intention är att kommunfullmäktiges valberedning får 
ett större uppdrag än tidigare och att valberedningen i god tid får in de olika 
politiska partiernas förslag och skaffar sig en överblick över hur förslaget ser ut 
utifrån en jämställd fördelning mellan könen och uppdragen. I den mån 
snedfördelning råder föreslås att en återrapportering sker från valberedningen till 
partierna med en rekommendation om en annorlunda fördelning. 

Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från ledningsutskottet 2016-03-16, § 28. 

Personalkontorets tjänsteskrivelse 2016-02-29.  

Motionen 2015-11-20.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Svante Parsjö Tegnér (L), 
Erik Eriksson (MP) och Camilla Andersson Sparring (C): Enligt ledningsutskottets 
förslag. 

Patrik Liljeglöd (V) med instämmande av Maria Gehlin (FAP): Bifall till motionen 
i sin helhet. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt ledningsutskottets förslag. 
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§ 59 Redovisning av medborgarförslag som 
inte färdigbehandlats den 24 februari 2016 

 KS0023/16  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 
Stadskansliets redovisning av medborgarförslag som inte färdigbehandlats 
den 24 februari 2016 godkänns.  

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa 
de medborgarförslag som inte färdigbehandlats. 
Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde  
den 22 oktober 2015. 
 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2016-03-15, § 30. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-03-07. 

Sammanställning av medborgarförslag, uppdaterad till kommunstyrelsen. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 60 Redovisning av motioner som inte 

färdigbehandlats den 24 februari 2016 

 KS0023/16  
 
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Stadskansliets redovisning av motioner som inte färdigbehandlats  
den 24 februari 2016 godkänns.  

 
Protokollsanteckning  
Mats Nordberg (SD) påpekar att deras motion Falu kommun bör tydligt 
avråda från att stödja IS är noterad att besvaras senare än Svante Parsjö 
Tegnérs (L) motion Motverka våldsbejakande extremism i Falun trots att 
den inkommit senare. Önskvärt att dessa motioner hanteras samtidigt.  

 
 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa 
de motioner som inte färdigbehandlats. 
Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den  
22 oktober 2015. 

Beslutet är enligt verksamhetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från verksamhetsutskottet 2016-03-14, § 7. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-02-25. 

Sammanställning motioner, uppdaterad till kommunstyrelsen. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt verksamhetsutskottets förslag. 
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§ 61 Godkännande av exploateringsavtal för 

detaljplan för bostäder i del av kvarteret 
Teatern 

 KS0674/15  
 
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 
1. Exploateringsavtal med Kopparstaden AB avseende detaljplan 

för bostäder i del av kvarteret Teatern godkänns. 
 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta beslut om ändringar av 
mindre vikt i exploateringsavtalet. 
 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

 Chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i 
uppdrag att fatta beslut om ändringar av mindre vikt i 
exploateringsavtalet. 
 

Sammanfattning 
 Förslag till ny detaljplan för bostäder i del av kvarteret Teatern har tagits 

fram och godkänts för antagande av miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden den 27 november 2015. Detaljplanen som i huvudsak berör 
fastigheten Teatern 11, som ägs av Kopparstaden AB, möjliggör 
uppförandet av bostadshus med ca 75-80 lägenheter. I exploaterings-
avtalet regleras genomförandet av detaljplanen vad gäller t.ex. åtgärder 
på allmän plats och överlåtelse av mark. 
 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2016-03-15, § 31. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse  
2016-02-26/bilagda handlingar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 62 Antagande av Detaljplan för bostäder i del 

av kvarteret Teatern 

 KS0480/13  
 
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 Detaljplan för bostäder i del av kvarteret Teatern antas. 
 
Sammanfattning 
Detaljplan för bostäder i del av kvarteret Teatern har upprättats på miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra utveckling med främst bostäder, men även kontor och butiker, i 
ett centralt läge i Falun, i enlighet med de principer om komplettering och 
förtätning som formuleras i planprogram antaget den 12 maj 2011 och i 
Översiktsplan FalunBorlänge. 
 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2016-03-15, § 32. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-01/bilagda 
antagandehandlingar. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 63 Godkännande av exploateringsavtal med 

Kopparstaden AB avseende detaljplan för 
bostäder vid Kungsgårdsvägen 

 KS0665/14  

 
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Exploateringsavtal med Kopparstaden AB avseende 
detaljplan för bostäder vid Kungsgårdsvägen godkänns. 
 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta beslut om 
ändringar av mindre vikt i exploateringsavtalet. 

 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att 
fatta beslut om ändringar av mindre vikt i exploateringsavtalet. 
 

Reservation  
Mikael Rosén (M), Göran Forsén (M), Björn Ljungqvist (M), Svante Parsjö  
Tegnér (L) och Mats Nordberg (SD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning  
till nedröstningen av framlagt bifallsyrkande i ärende Svar på skrivelse från Mikael 
Rosén mfl angående Kungsgårdsvägen, § 80. 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 16 mars 2015 att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna avtal avseende detaljplan för bostäder vid 
Kungsgårdsvägen. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars 2015 
förelåg endast ett underskrivet avtal med Kopparstaden AB varför ärendena 
om godkännande av exploateringsavtal och antagande av detaljplan inte gick 
vidare för beslut. Avtalen med såväl Kopparstaden AB som Klövern Henrik 
AB och Klövern Falun AB har därefter reviderats. 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 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2016-03-15, § 33. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-26/bilagda 
handlingar. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 

 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 16 (41) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-03-29 
   
 
§ 64 Godkännande av exploateringsavtal med 

Klövern Henrik AB och Klövern Falun AB 
avseende detaljplan för bostäder vid 
Kungsgårdsvägen 

 KS0666/14  
 
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Exploateringsavtal med Klövern Henrik AB och Klövern Falun AB 
avseende detaljplan för bostäder vid Kungsgårdsvägen godkänns. 
 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta beslut om ändringar av 
mindre vikt i exploateringsavtalen. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att fatta 
beslut om ändringar av mindre vikt i exploateringsavtalen. 
 
Reservation  

Mikael Rosén (M), Göran Forsén (M), Björn Ljungqvist (M), Svante Parsjö  
Tegnér (L) och Mats Nordberg (SD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning  
till nedröstningen av framlagt bifallsyrkande i ärende Svar på skrivelse från Mikael 
Rosén mfl angående Kungsgårdsvägen, § 80. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 16 mars 2015 att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna avtal avseende detaljplan för bostäder vid 
Kungsgårdsvägen. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars 2015 
förelåg endast ett underskrivet avtal med Kopparstaden AB varför ärendena 
om godkännande av exploateringsavtal och antagande av detaljplan inte gick 
vidare för beslut. Avtalen med såväl Kopparstaden AB som Klövern Henrik 
AB och Klövern Falun AB har därefter reviderats. 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 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2016-03-15, § 34. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse  
2016-02-26/ bilagda handlingar. 
 

 
 



 Sammanträdesprotokoll 17 (41) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-03-29 
   
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 18 (41) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-03-29 
   
 
§ 65 Antagande av Detaljplan för bostäder vid 

Kungsgårdsvägen 
 KS0653/10  
 
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Detaljplan för bostäder vid Kungsgårdsvägen antas.  
 

Reservation  
Mikael Rosén (M), Göran Forsén (M), Björn Ljungqvist (M), Svante Parsjö  
Tegnér (L) och Mats Nordberg (SD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning  
till nedröstningen av framlagt bifallsyrkande i ärende Svar på skrivelse från Mikael 
Rosén mfl angående Kungsgårdsvägen, § 80. 

Sammanfattning 
Detaljplan för bostäder vid Kungsgårdsvägen har upprättats på stadsbyggnads- och 
näringslivskontoret. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse 
i de östra delarna av Dalregementsområdet. Planen förordar trägårdsstadens struktur 
där småskalig bebyggelse, kvartersstruktur och tydliga gaturum sätter karaktären.  
I ett gestaltningsprogram, som tagits fram parallellt med planen, utvecklas de 
bärande tankarna bakom områdets utformning. Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott gav den 13 november 2010 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att 
upprätta detaljplan för området.  
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig den 19 februari 2013 efter 
genomfört samråd och lämnade då samrådsförslaget utan erinran.  
Byggnadsnämnden beslutade den 30 oktober 2014 att godkänna detaljplanen för 
antagande.  
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars 2015 förelåg endast ett 
underskrivet avtal med Kopparstaden AB och därför gick antagande av detaljplanen 
inte vidare för beslut. 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag från den 16 mars 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-03-16, § 33. 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-10/ 
antagandehandlingar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 19 (41) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-03-29 
   
 

§ 66 Antagande av Detaljplan för bostäder vid 
Jugansbo 

 KS0626/14  
 
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

    
Detaljplanen för bostäder vid Jugansbo i Vika antas. 
 

Reservation 
Maj Ardesjö (MP), Erik Eriksson (MP) och Patrik Liljeglöd (V) reserverar 
sig mot beslutet. I såväl översiktsplan som miljöprogrammet, båda färska 
och högst aktuella dokument, föreskrivs att bebyggelse av jordbruksmark 
ska undvikas. I översiktsplanen föreskrivs också att ny bebyggelse ska 
förläggas nära vägar med god kollektivtrafikförsörjning. Den aktuella 
detaljplanen strider mot bägge dessa väl motiverade föreskrifter. 
Miljöpartiet i Falun anser att grundligt genomarbetade och väl förankrade 
styrdokument, beslutade i kommunens högsta beslutande församling, ska 
följas.  

Sammanfattning 
Detaljplan för bostäder vid Jugansbo i Vika har upprättats på miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med detaljplanen är att skapa 
möjligheter för bostäder på en udde i Runn ca 1,5 km norr om Vika kyrkby. 
Fastigheten ägs av en privatperson som vill kunna bebygga delar av udden 
med ca 12 friliggande villor för bostadsändamål. Stor vikt har lagts på att 
anpassa exploateringen till den kulturhistoriskt intressanta miljön. 
Detaljplanen säkerställer också allmänhetens tillgänglighet till stränderna. 
Utvecklingsutskottet lämnade den 19 januari 2015 detaljplanen, efter 
genomfört samråd, utan erinran. Miljö- och samhällbyggnadsnämnden 
godkände den 24 februari 2016 planen för antagande, efter det att 
detaljplanen funnits tillgänglig för offentlig granskning. 
 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2016-03-15, § 35. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-01/bilagda 
antagandehandlingar. 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 20 (41) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-03-29 
   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 

Patrik Liljeglöd (V) med instämmande av Maj Ardesjö (MP): Avslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 21 (41) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-03-29 
   
 
§ 67 Antagande av upphävande av detaljplaner 

i Östanfors 
 KS0262/15  
 
 
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
         Upphävande av detaljplaner i Östanfors antas. 
 
Jäv 
Jonny Gahnshag (S) deltar inte i handläggningen av detta ärende.   

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav planuppdrag den 15 maj 2012. Områdes-
bestämmelserna bedömdes förenliga med gällande översiktsplan. Upphävandet av 
detaljplanerna görs för att kommunen har upprättat områdesbestämmelser för  
Östanfors som ska gälla istället för dessa äldre detaljplaner. Utvecklingsutskottet  
lämnade den 13 mars 2015 upphävandet av detaljplanerna, efter genomfört samråd,  
utan erinran. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkände den 24 februari 2016 
upphävandet av detaljplanerna för antagande.  
 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2016-03-15, § 36. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-07/bilagda 
antagandehandlingar. 
 

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

 

 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 22 (41) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-03-29 
   
 
§ 68 Antagande av områdesbestämmelser för 

Östanfors  
 KS0696/11  
 
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

    Områdesbestämmelserna för Östanfors antas. 
 
Jäv 
Jonny Gahnshag (S) deltar inte i handläggningen av detta ärende.  

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav planuppdrag den 15 maj 2012. 
Områdesbestämmelserna bedömdes förenligt med gällande översiktsplan. 
Områdesbestämmelserna tas fram för att Falu kommun ska ha ett aktuellt 
planeringsinstrument som möjliggör ett starkt och tydligt skydd av det  
kulturhistoriskt värdefulla området.  
 
Utvecklingsutskottet lämnade den 13 mars 2015 områdesbestämmelserna,  
efter genomfört samråd, utan erinran. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
godkände den 24 februari 2016 områdesbestämmelserna för antagande.   
 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2016-03-15, § 37. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-01/bilagda 
antagandehandlingar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 23 (41) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-03-29 
   
 
§ 69 Kommunens årsredovisning 2015, 

bokslut, verksamhetsberättelser, 
exklusive kommunens koncernbokslut  

 KS0006/16  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
            

1. Godkänna årsredovisningen för 2015, med däri gjorda dispositioner, 
exklusive kommunens koncernbokslut. 

2. Över- och underskott mot budget ska hanteras i enlighet med av 
kommunfullmäktige fastställda regler för ekonomistyrning. 

3. Överföra 2015 års resultat, 104,8 mnkr, till balanserat 
resultat.   

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Susanne Norberg och ekonomichef Kjell Nyström 
lämnar Falu kommuns årsredovisning för 2015, med förslag till beslut (exklusive 
kommunens koncernbokslut). 

Ekonomichefen och ekonom Ann Lissåker föredrar ärendet. 

Beslutet är enligt ekonomikontoret förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-03-24. 

Årsredovisning 2015, exklusive koncernbokslut. 

 

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



 Sammanträdesprotokoll 24 (41) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-03-29 
   
 
§ 70 Kopparstadens försäljning av fastigheter 

 KS0236/16  
   
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
            

1. Kopparstaden AB får avyttra föreslagen volym lägenheter (max 850 
lägenheter) och att frigjort kapital får användas inom bolaget för 
kommande investeringar i nybyggnation. 

2. Tillåta Kopparstaden AB att bilda nya bolag kopplade till 
fastighetsförsäljningen till det antal som blir nödvändigt.  

3. Kommunstyrelsens presidium ska hållas väl underrättat under 
försäljningsprocessen. 

 
Reservation 
Patrik Liljeglöd (V) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Kopparstaden AB:s förslag på affärsplan 2017-2021 baseras på att öka 
byggandet från ca 35 lägenheter till 70-75 lägenheter per år. Nyproduktionen 
motsvarar investeringar under perioden på ca 650 miljoner kronor. 
Nyproduktionen måste lånefinansieras till 90 procent vilket sammantaget betyder 
att bolaget vid utgången av år 2021 kommer att ligga på en låneskuld på ca 2,2 
miljarder kronor, vilket är 400 miljoner kronor över beviljad borgensram. 

Bolaget förordar en försäljning av fastigheter så att investeringarna ryms inom 
befintlig borgensram på 1,8 miljarder kronor.  

Omräknat motsvarar försäljningen ca 850 lägenheter vilket förordas att delas upp 
i två försäljningar som genomförs 2017 och 2018. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.  
 
Beslutsunderlag  
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-03-22. 

Hemställan från Kopparstaden AB 2016-03-21. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mikael Rosén (M), Lena 
Johnsson (S), Camilla Andersson Sparring (C), Maria Gehlin (FAP), Joakim  
Storck (C) och Svante Parsjö Tegnér (L): Enligt ekonomikontorets förslag. 
 
Patrik Liljeglöd (V): Utökning av borgensramen med 450 miljoner kronor. 

 



 Sammanträdesprotokoll 25 (41) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-03-29 
   
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt ekonomikontorets förslag. 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 26 (41) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-03-29 
   
 
§ 71 Begäran om införande av mobilitetsstöd 

 KS0222/16  
 
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
            

1. Mobilitetsstöd införs under perioden 2016-2017. 
 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att fatta beslut i 
enskilda ärenden om lämnande av mobilitetsstöd samt att nämnden hanterar 
mobilitetsstöd genom de anvisningar (reglemente) som är beslutade. 
 

3. Kostnaderna för mobilitetsstöd ska belasta anslag för kollektivtrafik, 
inklusive särskilda resor som t.ex. färdtjänst, vilket finns budgeterat under 
kommunstyrelsen, ej förvaltningsanknuten verksamhet.  
 

Sammanfattning 
Införandet om reglerna för mobilitetsstöd infördes nationellt under år 2014. Det är 
ett alternativ till färdtjänst och innebär samtidigt en möjlighet för kommunen att i 
sin tur ge de brukarna möjligheter till ett friare liv. Incitamentet för kommunen är 
dessutom att införandet av mobilitetsstöd kommer innebära ekonomiska 
besparingar på sikt och detta trots de initialt aktningsvärda kostnaderna i form av 
inköp och ombyggnation av fordon.  
 
Beslutsunderlag 
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-22. 

Delegationsbeslut miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande 2015-12-18. 
Anvisningar (Reglemente) för mobilitetsstöd 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Camilla Andersson  
Sparring (C): Enligt ledningsförvaltningens förslag. 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 27 (41) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-03-29 
   
 
§ 72 Fastställande av ny bolagsordning för AB 

Dalaflyget och Dala Airport AB 

 KS0458/14  
 
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
            

Fastställa ny bolagsordning för AB Dalaflyget och för Dala Airport AB 
samt godkänna rättelse av bolagsordning för AB Dalaflyget. 

 

Sammanfattning  
EU-kommissionen beslutar om riktlinjer om offentlig finansiering för flygplatser. 
Kommissionens beslut ger utrymme för Sveriges regionala flygplatser att fortsätta 
sin finansiering. Förutsättningen är att samtliga flygplatser antar så kallade SGEI-
kriterier som beskriver flygplatsens betydelse där varje flygplatsägare nu själv kan 
definiera varför flygplatsen behövs utifrån ett regionalt-, näringslivs- och 
utvecklingsperspektiv. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-03-21. 

Förslag ny bolagsordning för AB Dalaflyget. 

Förslag ny bolagsordning för Dala Airport AB.  

 

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

 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 28 (41) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-03-29 
   
 
§ 73 Godkännande av aktieägaravtal och bolags-

ordning för Beyond Skiing Foundation AB 

 KS0631/15  
 
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Godkänna aktieägaravtal samt bolagsordning för Beyond Skiing  
Foundation AB. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del  

Framförda synpunkter under mötet delges bolagets styrelse genom  
kommundirektören.    

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2015 att kommunen tecknar  
sig för tio procent av aktierna i Beyond Skiing Foundation till en kostnad av  
5000 kronor.  Fullmäktige föreslås nu besluta om aktieägaravtalet, samt 
bolagsordningen med hänvisning till kommunallagens 3 kap 9 §, oaktat att vi är 
minoritetsdelägare i bolaget är beslutet enligt ovan principiellt. 
 
Beslutet är enligt stadskansliets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-03-21. 

Aktieägaravtal samt bolagsordning.  

Delbeslut 
Mötet ajourneras för kortare överläggning klockan 16:50-17:00 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag med tillägg att 
framförda synpunkter under mötet delges bolagets styrelse genom kommun-
direktören.  
Svante Parsjö Tegnér (L): Avslag. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 29 (41) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-03-29 
   
§ 74 Svar på medborgarförslag Ordna med en 

lokal för insamling och organisering för 
människor i behov av hjälp 

 KS0603/15  
 
Beslut   
           

Medborgarförslaget avslås med motiveringen att kommunen inte ska konkurrera 
när det gäller klädinsamling, eftersom denna verksamhet redan bedrivs på ett 
mycket bra sätt via privata initiativ, kyrkor och organisationer. Dessutom är 
frågan om hantering av kläder skrymmande och kräver investeringar utöver 
befintlig maskinpark inom Arbetscenter idag.  

 
Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att kommunen bör undersöka möjligheterna att hitta 
lämplig lokal för tvätt, hantering och packning av begagnade kläder samt förråd för 
klädsortering. Syftet är att kunna bereda möjlighet för gratis utlämning av kläder till 
flyktingar och andra behövande i Falun, samt att också erbjuda möjlighet till 
praktik och arbetsträning.  

Förslagsställaren har inbjudits att delta på kommunstyrelsens sammanträde när 
ärendet behandlas men deltog inte.  
 
Beslutet är enligt verksamhetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från verksamhetsutskottet 2016-03-14, § 6. 

Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse  
2016-02-24. 

Medborgarförslaget 2015-10-20. 
 
___________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Medborgarförslagsställaren 

Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 30 (41) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-03-29 
   
 
§ 75 Reducering av utbudet för kollektivtrafiken 

2016 

 KS0103/16   
 
Beslut   
 

1. AB Dalatrafik får i uppdrag att genomföra föreslagna förändringar i 
trafiksystemet med start den 14 augusti 2016 utifrån tjänsteskrivelsen och 
dess bilagor. 

2. AB Dalatrafik får i uppdrag att aktivt, offensivt och uthålligt marknadsföra 
FalunBorlänges nya kollektivtrafik. 

3. Sträckningen på linje 153 bör i Borlänge gå via Jussi Björlings väg - E16 till 
högskolan och Trafikverket och inte via väg 50 som i förslaget. 

4. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får vid behov tillsammans med 
Dalatrafik och Borlänge kommun göra smärre förändringar i 
linjedragningarna och turutbudet fram till trafikstart i augusti 2016.  

 
Reservation 
 
Patrik Liljeglöd (V) reserverar sig mot beslutet.  

Protokollsanteckning  
Lämnas av Svante Parsjö Tegnér (L). Liberalerna yrkade återremiss med syfte att 
utreda fler hållplatser i bostadsområdena och ökad tillgänglighet. Vi saknar också 
en analys angående trafiksäkerhet när hållplatser flyttas från bostadsområden. Det 
är viktigt att vi följer hur kollektivtrafiken utvecklas i Falun.  
Sammanfattning 
Ny upphandling och ny kostnadsfördelningsmodell har inneburit att Falu kommuns 
kostnader för kollektivtrafiken har ökat utan att utbudet har förändrats. I 
kommunens årsplan med budget 2016-2018 som fastställdes den 26 november 2015 
finns det inom kommunstyrelsen avsatta medel för den allmänna och särskilda 
kollektivtrafiken motsvarande 82 000 000 kronor. I budgetuppgiften från Dalatrafik 
/Region Dalarna uppgår Faluns budgeterade kostnad för kollektivtrafiken till ca 
92 000 000 kronor. Det saknades därmed 10 000 000 kronor i kommunens budget 
för 2016 för att kunna täcka den kostnad som redovisas från Dalatrafik/Region 
Dalarna.   

Med anledning av ovanstående beslutade kommunstyrelsen den 1 december 2015 
att trafikutbudet i Falu tätort samt delar av landsbygden reduceras med 15 000 000 
kronor. Den summan behövs för att nettobesparingen ska bli 10 000 000 kronor. 
Samtidigt beslutades att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
arbeta vidare med en utvecklad konsekvensbeskrivning för de olika alternativen och 
genomföra trimningar och mindre förändringar av trafiken som innebär 
kostnadsbesparingar. 



 Sammanträdesprotokoll 31 (41) 
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Direktionen på Region Dalarna beslutade den 16 december 2015 att Borlänge och 
Falu kommuner tillåts genomföra förändringar i kollektivtrafiken. Detta sker genom 
ändrade linjesträckningar, justeringar i turutbudet samt genom att öppna upp 
stängda skolskjutsar för allmänheten.  

Arbetet med att förändra turutbudet för att reducera kostnaden för kollektivtrafiken 
har gjorts tillsammans med Dalatrafik och Borlänge kommun. 

I Falun har en styrgrupp bestående av Joakim Storck (C), Maj Ardesjö (MP), Åsa 
Nilser (L), Jonny Gahnshag (S) och Björn Ljungqvist (M) lett arbetet. För utbudet 
FalunBorlänge har Falun i den gemensamma styrgruppen tillsammans med 
Borlänge och Dalatrafik representerats av Joakim Storck (C) och förvaltningschef 
Margaretha Åslund. 

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Inkomna synpunkter, klagomål och förslag från medborgarna. 

Protestlistor från medborgarna finns på bordet under sammanträdet. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2016-03-15, § 38. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-07/bilagda 
handlingar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Joakim Storck (C) och 
Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 

Patrik Liljeglöd (V): Avslag  

Svante Parsjö Tegnér (L): Återremiss med syfte att utreda fler hållplatser i 
bostadsområdena. 

Beslutsgång  
Ordförande Susanne Norberg (S) prövar först om ärendet ska avgöras idag mot 
återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Därefter ställer ordföranden Patrik Liljeglöds avslagsyrkande mot utvecklings-
utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklings-
utskottets förslag. 
 
___________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Region Dalarna 

Dalatrafik 

Ekonomikontoret 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 76 Godkännande av Internkontrollplan 2016 
för serviceförvaltningen 

 KS0148/16  
 
Beslut   
           

Godkänna av serviceförvaltningen upprättad ”Plan för interkontroll 2016 - 
Serviceförvaltningen” med tillhörande risk- och väsentlighetsbedömning att 
tillämpas under verksamhetsåret 2016. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har den 12 oktober 2006 beslutat fastställa reglemente för 
intern kontroll av kommunens verksamheter. Enligt reglementet har respektive 
styrelse/nämnd det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Det ankommer på styrelsen/nämnden att upprätta en 
organisation för den interna kontrollen samt att utfärda regler och anvisningar för 
densamma. Kommunstyrelsens allmänna utskott har därefter 2011 beslutat om 
modell och tidplan för internkontrollarbetet. Serviceförvaltningen har upprättat 
förslag till Internkontrollplan för 2016 års verksamhet samt risk- och 
väsentlighetsbedömning.  
Internkontrollplanen består av dels kommunens gemensamma granskningsområden, 
dels serviceförvaltningens egna granskningsområden.  
 
Beslutet är enligt serviceutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från serviceutskottet 2016-03-17, § 25.  

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-04. 

Bilaga 1 Plan för internkontroll 2016 – Serviceförvaltningen.  

___________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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§ 77 Begäran om igångsättningstillstånd av 

gruppboende Kopparvägen 
 KS0580/14  
 
Beslut   
 

Serviceförvaltningen beviljas igångsättningstillstånd för projektet 
Gruppboende Kopparvägen för maximalt belopp på 14,5 miljoner kronor. 

 
Sammanfattning 
Upphandling har genomförts gällande byggnation av ett gruppboende omfattande 
sex lägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen och teknikrum med krav på 
tillgänglighet, system för ventilation, värme, el mm samt grundläggning och yttre 
markmiljö. 
Serviceförvaltningen, fastighet, har i investeringsramen för 2016 med byggnation 
av ett gruppboende till socialförvaltningens verksamhet på Kopparvägen. 
Investeringen anges till 14,5 miljoner kronor. 

Ekonomikontoret har ingenting att invända mot investeringen, då detta redan är 
planerat och upptaget i investeringsbudget 2016. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-03-23. 

Protokoll från serviceutskottet 2016-03-17, § 26. 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-09. 
 
___________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 

Ekonomikontoret  
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§ 78 Ansökan till Tillväxtrådet gällande 

finansiering av projekt gällande 
strategidokument för Falu stadskärna 

 KS0098/16  
 
Beslut   
 

1. Centrala Stadsrum beviljas 250 000 kronor för finansiering av projektet  
att ta fram ett strategidokument för Falu stadskärna under 2016. 

2. Finansiering sker inom hållbarhetsrådens budget.   

Sammanfattning  
Centrala Stadsrum har ansökt om 250 000 kronor för framtagning av ett 
strategidokument för Falu stadskärna under 2016. Ordförandena för de 
tre råden har den 25 januari 2016 behandlat och beslutat att tillstyrka 
ansökan med hela beloppet 250 000 kronor under 2016.  

Motiveringen lyder att projektet är viktigt för Falun, handlarna och invånarna. 
De tre ordförandena anser att projektet har goda förutsättningar att samla 
energi och kunskap samt kanalisera kraft hos alla parter för en stark och 
konkurrenskraftigt stadskärna. 

Alla ansökningar över 150 000 kronor presenteras för berört råd för att sedan 
beslutas av kommunstyrelsen. Beslutet skulle kunna tas på delegation av 
kommunstyrelsens ordförande men i detta ärende anser rådsordförandena det 
viktigt med en bred politisk förankring av beslutet.   

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag exklusive 
punkt 2.  
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-16. 

Ansökan från Centrala Stadsrum. 

Protokoll från rådsordförandemöte 25 januari 2016. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.  

___________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Centrala Stadsrum 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 79 Svar på remiss från Skolinspektionen 
gällande ansökan från Indomi AB om 
godkännande som huvudman för 
nyetablering av fristående grundskola och 
fritidshem 

 KS0175/16  
 
Beslut   

Barn- och utbildningsnämndens yttrande daterat den 23 mars 2016 
antas som Falu kommuns svar till skolinspektionen gällande ansökan  
från Indomi AB om godkännande som huvudman för nyetablering av 
fristående grundskola och fritidshem.  

 
Protokollsanteckning  
Lämnas av Maria Gehlin (FAP). I sitt yttrande till skolinspektionen ifrågasätter 
barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen flera punkter av Friskolans 
beräkningsunderlag. Vidare svarar man att en etablering av en friskola ger ökade 
kostnader för samhället under 1-3 år. Man hänvisar till skollagens 3 kap 7 § att 
särskilt stöd ska ges till elever som har svårigheter att klara skolans krav och lyfter 
samtidigt ett varningens finger för exkludering av elever i skolan.  
Vikten för eleverna med gemenskap och sammanhang poängteras. Samtidigt 
bekräftar barn- och utbildningsförvaltningen att antalet hemmasittare i Falu 
kommun idag beräknas till 40 elever. 
Yttrandet berör inte om Faluns kommunala skolor klarar av att utföra samma 
uppdrag idag (skollagen 3 kap 7 §). Skulle en nyetablerad resursskola bli en tillgång 
eller belastning för Faluns barn? Inte heller belyser man den livslånga exkludering 
som elever riskerar när de inte når målen i skolan. Hur ser samhällets kostnader ut 
under ett långt perspektiv?  
Det märkligaste av allt är att barn- och utbildningsnämnden på sitt möte den  
23 mars 2016 ställer sig bakom barn- och utbildningsförvaltningens yttrande 
samtidigt som man ger samma förvaltning i uppdrag att återkomma med 
information om hur förvaltningen arbetar med elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar.  

 
Sammanfattning 
Indomi Resursskola har ansökt om tillstånd att få bedriva verksamhet för elever 
med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i årskurs 3-6 med tillhörande fritidshem 
från läsåret 2017/2018. 

Barn- och utbildningsnämnden har invändningar mot ansökan, framförallt angående 
innehållet i ansökan och pedagogiska konsekvenser. 
 
Beslutet är enligt barn- och utbildningsnämndens förslag.  
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Beslutsunderlag 
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2016-03-23, § 37/tjänsteskrivelse  
2016-03-23. 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-03-23. 

Ansökan från Indomi AB 2016-01-31. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt barn- och utbildningsnämndens förslag. 
 
Delbeslut 
Mötet ajourneras för kortare överläggning klockan 18:15-18:23 

 

Maria Gehlin (FAP) med instämmande av Mikael Rosén (M) och Mats Nordberg 
(SD): Ansökan beviljas. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt barn- och utbildningsnämndens förslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande, 

Ja-röst för barn- och utbildningsnämndens förslag. 

Nej-röst för Maria Gehlins mfl förslag om tillstyrkan till ansökan.  
 
Omröstningsresultat 
Ja-röst: Jonny Gahnshag (S), Lena Johnsson (S), Lars-Göran Johansson (S), Joakim 
Storck (C), Erik Eriksson (MP), Maj Ardesjö (MP), Svante Parsjö Tegnér (L), 
Patrik Liljeglöd (V) och Susanne Norberg (S). 

Nej-röst: Mikael Rosén (M), Göran Forsén (M), Maria Gehlin (FAP) och Mats 
Nordberg (SD). 

Avstår: Camilla Andersson Sparring (C). 

Frånvarande: Björn Ljunqvist (M) 

Med nio (9) ja-röster, fyra (4) nej-röster, en (1) som avstår och en (1) frånvarande 
ledamot beslutar kommunstyrelsen enligt barn- och utbildningsnämndens förslag. 

___________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Skolinspektionen 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 80 Svar på skrivelse från Mikael Rosén (M), 

Christina Haggren (M), Björn Ljungqvist (M), 
Christer Carlsson (M), Håkan Hammar (M) 
och Göran Forsén (M) angående Kungsgårds-
vägen 

 KS0494/15  
 
Beslut   

 
Skrivelsens punkt 1, förändring av påfarten till ”Kringlan” och punkt 
3, förändring av väganslutning i detaljplan Kungsgårdsvägen, avslås.  

Skrivelsens punkt 2, minirondellen där Kungsgårdsvägen, Surbrunnsvägen 
och Kaserngården möts ersätts med en normal vägkorsning, bifalls och 
utförs när medel blir avsatta. 
 

Reservation 
Mikael Rosén (M), Göran Forsén (M), Björn Ljungqvist (M), Svante Parsjö Tegnér 
(L) och Mats Nordberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
Mikael Rosén m.fl. föreslår i en skrivelse, som inkom den 18 maj 2015 till miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen från utvecklingsutskottet, tre förbättrings-
åtgärder gällande ”Kungsgårdsvägen mm”.  

Skrivelsen tar sikte på de boende längs Kungsgårdsvägen både när det gäller miljö 
och trafiksäkerhet, kopplat till de nya planerade bostäderna i området. 

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-17. 

Skrivelse från Mikael Rosén, Christina Haggren, Björn Ljungqvist, Christer 
Carlsson, Håkan Hammar och Göran Forsén diarieförd 2015-05-13. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Joakim Storck (C) och 
Maj Ardesjö (MP): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

Mikael Rosén (M) med instämmande av Svante Parsjö Tegnér (L): Bifall till 
skrivelsens punkt tre då argumenten till föreslaget avslag inte är hållbara.  
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Beslutsgång 
Ordföranden prövar skrivelsens punkt ett och punkt två och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag. 

Därefter ställer ordföranden Mikael Roséns mfl bifallsyrkande mot miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag (avslag) på punkt tre och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag. 
 
___________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställarna 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 81 Anmälningsärenden 

 KS0079/16  
Beslut   
           

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

 
1. Beslut från Länsstyrelsen Dalarna 2016-03-04 ansökan om att använda 

övervakningskamera Landstinget Dalarna 
2. Protokoll Falu Elnät 2016-02-19 
3. Protokoll Falu Energi & Vatten 2016-02-19 
4. Protokoll Kommunala Handikapprådet 2016-02-10 
5. Protokoll Kommunala Handikapprådet 2015-08-26 
6. Protokoll Kommunala Handikapprådet 2015-11-04 
7. Ansökan från polismyndigheten om tillstånd att använda 

övervakningskamera 
8. Protokoll Folkhälsorådet 2015-12-08 

 
KS0117/16 
 
KS0019/16 
KS0019/16 
KS0123/16 
KS0189/15 
KS0189/15 
KS0596/15 
 
KS0222/15 
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§ 82 Delegationsärenden 

 KS0080/16  
Beslut   

 
Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten. 

 
Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit följande delegationsbeslut.    
 
Ärende  Diarienummer 
Ledningsförvaltningen 

1. Delegationsbeslut Bemanningscenter Juli 2015 
 

Personalkontoret  
1. Delegationsbeslut Förhandlingar och överläggningar feb-mars 
2. Delegationsbeslut Bemanningscenter februari 2016 
3. Delegationsbeslut facklig tid jan-mars 2016 
4. Delegationsbeslut Lönerevision feb-mars 2016 
5. Delegationsbeslut pensioner feb-mars 2016 
6. Delegationsbeslut personalärenden i Falu Kommun mars 2016 
7. Delegationsbeslut PKT chefer mars 2016 

 
 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen 

1. Delegationsbeslut anställningsärenden inom arbetsmarknads- integrations- 
och kompetensförvaltningen, AIK, 2016-03-16, delegat Maria Jonsson 

2. Delegationsbeslut anställningsärenden inom arbetsmarknads- integrations- 
och kompetensförvaltningen, AIK, 2016-03-16, delegat Niklas Wolff 

3. Delegationsbeslut anställningsärenden inom arbetsmarknads- integrations- 
och kompetensförvaltningen, AIK, 2016-03-16, delegat Pia Larshans-Bodare 

4. Sammanställning avtal/överenskommelser inom Arbetsmarknads- 
integrations-och kompetensförvaltningen, AIK, 2016-03-16, undertecknade 
enligt delegation, delegat Elisabeth Lundgren 

5. Sammanställning avtal/överenskommelser inom Arbetsmarknads- 
integrations-och kompetensförvaltningen, AIK, 2016-03-16, undertecknade 
enligt delegation, delegat Maria Jonsson 

 
KS0054/15 
 
 
KS0062/16 
KS0054/16 
KS0063/16 
KS0058/16 
KS0064/16 
KS0060/16 
KS0061/16 
 
 
 
KS0102/16 
 
KS0102/16 
 
 
KS0102/16 
KS0096/16 
 
 
KS0096/16 
 
 
 

1. Protokoll från Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-03-15 
2. Protokoll från Kommunstyrelsens serviceutskott 2016-03-17 
3. Protokoll från Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-03-16 
4. Protokoll från Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2016-03-14  
5. Protokoll från Kommunstyrelsens förhandlingsutskott 2016-02-08 
6. Protokoll från Kommunstyrelsens förhandlingsutskott 2016-03-07 

  

Se 
www.falun.se 
 
 
KS0052/16 
KS0052/16 
 

 
 

http://www.falun.se/
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§ 83 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.   
 

Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit protokoll från 
Samverkansberedningen mellan Falu kommun och Landstinget Dalarna 
2016-02-03. 
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