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§ 1 Revidering och fastställande av budget 2015 och 
ekonomisk plan för 2016-17 samt mål för god 
ekonomisk hushållning 

KS0001/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

1. Den nu reviderade budget 2015 från den 12 juni, fastställs. 

2. Finansiella mål och riktlinjer för vad som är god ekonomisk 
hushållning enligt vad som framgår av avsnitt tre i dokumentet 
Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017 fastställs. 

3. Driftbudget- och investeringsramar för 2015 för kommunstyrelsen 
och nämnderna fastställs i enlighet med vad som anges i 
budgetdokumentet och dess satser. 

4. I budgetdokumentet redovisade resultat-, kassaflödes- och 
balansbudget för år 2015 fastställs. 

5. Ekonomisk plan för driftbudget- och investeringsramar för 2016-
2017 för kommunstyrelsen och nämnderna godkänns i enlighet med 
vad som anges i budgetdokumentet och dess satser. 

6. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att upprätta 
verksamhetsplan och budget utifrån angivna prioriteringar och 
fastställd ram för år 2015 enligt budgetdokumentet. 

 

Protokollsanteckning 

Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Björn Ljungqvist (M), Svante 
Parsjö Tegnér (FP), Maria Gehlin (FAP), och Madelene Vestin (SD) deltar 
inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2014 att anta budget för Falu 
kommun 2015 med planeringsdirektiv och ekonomisk flerårsplan 2016-
2017. Den politiska ledningen lägger reviderad budget 2015 med ekonomisk 
flerårsplan 2016-2017. 

Beslutsunderlag 
Den politiska ledningens förslag till reviderad Budget 2015 med ekonomisk 
flerårsplan 2016-2017. 
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Vänsterpartiets förslag till budget 2014 

Protokoll enligt MBL § 11, 2014-11-17. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt till den politiska ledningens 
budgetförslag.  

Patrik Andersson (V): Enligt till Vänsterpartiets budgetförslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt den politiska ledningens budgetförslag.  
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§ 2 Ansökan om utökning av borgensram för Falu Energi 
och Vatten AB 

KS0641/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen har rätt att verkställa kommunfullmäktiges beslut, 
att såsom för egen skuld, ingå borgen för låneförpliktelser upp till ett 
för följande respektive företag totalt högsta angivet belopp enligt 
nedan, jämte därpå löpande ränta och kostnader, med avdrag för det 
lånebelopp som kommunstyrelsen vid var tillfälle genom sin 
internbank lånat ut till respektive företag. Det totala högsta beloppet 
ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp i 
lånehandlingar och i borgenshandlingar: 

            Falu Stadshus AB     480 000 000 kronor 

            Kopparstaden AB    1 800 000 000 kronor 

            Falu Elnät AB      210 000 000 kronor 

            Falu Kommuns Förvaltning AB        50 000 000 kronor 

            Falu Energi & Vatten AB    1 671 000 000 kronor 

            Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten 
            Lugnet KB                                                   275 000 000 kronor 

            Västra Falun Fastighets AB             15 000 000 kronor 

            Lugnet i Falun AB          450 000 000 kronor  

 

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

Reservation 
Svante Parsjö Tegnér (FP): Folkpartiet Liberalerna reserverar sig mot 
beslutet. Vi yrkade på återremiss för att få en analys av kommunens 
samtliga borgensåtaganden ur ett koncernperspektiv. Vi menar att 
kommunen har rätt omfattande lån och att många investeringar inte är 
självfinansierade. Skuldsättningen per invånare kommer att öka. 
Vi anser annars att datahallarna är ett intressant projekt. 
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Sammanfattning 
Falu Energi & Vatten AB har den 30 oktober 2014 inkommit med en 
begäran om utökning av bolagets borgensram med 350 000 000 kronor från 
1 321000 000 kronor till 1 671 000 000 kronor. Utökningen avser borgen 
för finansiering av Data Centers (serverhallar) som ska byggas i anslutning 
till bolagets kraftvärmeverk under perioden 2015 – 2017.  

Den planerade verksamheten är en utökning av bolagets verksamhetsfält och 
kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2014 att revidera ägardirektivet 
för bolaget, så att verksamheten även ska omfatta ägande och drift av 
serverhallar. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Falu Energi & Vatten AB 2014-10-29. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-11-10. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S), Jonny Gahnshag (S), Patrik Andersson 
(V), Erik Eriksson (MP) och Mats Dahlström (C): Enligt till ekonomi-
kontorets förslag. 

Maria Gehlin (FAP): Återremiss för att utreda affärsrisken för den planerade 
verksamheten och bedöma den tekniska lösningen eller behovet av 
serverhallar nu eller i framtiden. 

Svante Parsjö Tegnér (FP): Återremiss för att få en analys av Falu kommuns 
samtliga borgensåtaganden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot att avgöra ärendet idag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 
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§ 3 Hyresavtal mellan trafik- och fritidsnämnden och LufAB 
för Lugnetanläggningar inklusive VM- besöksmåls och 
nivåhöjande investeringar 

KS0596/14 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Hyresavtalet mellan trafik- och fritidsnämnden och LufAB 
godkänns. 

Sammanfattning 
Under 2014 så har de tekniska förberedelserna och investeringarna  
inför kommande skid-VM i princip slutförts av både kommunen och LufAB.  
Genomförda investeringar kan summeras och de investeringar som genomförts 
resulterar nu i årliga driftskostnader samt avskrivnings- och räntekostnader.  
De investeringar som LufAB har gjort ska betalas via en hyra till den nya 
kultur- och fritidsnämnden från den 1 januari 2015. De investeringar  
som trafik- och fritidsförvaltningen själva gjort resulterar i årliga  
kostnader som behöver täckas både av den nya kultur- och fritidsnämnden  
och den nya miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Ett förslag till hyresavtal mellan trafik- och fritidsnämnden och LufAB  
avseende anläggningar på Lugnet inklusive VM-, besöksmåls- och nivåhöjande  
investeringar har upprättats. Avtalet avser perioden 2015-01-01 till 2020-12-31.  
 
Kommunstyrelsen har den 26 augusti 2014 beslutat att inom ramen  
för höstens budgetprocess hantera kostnadsökningar 2015 och framöver till  
följd av investeringar på Lugnets nationalarena. 
 
Kommunstyrelsen föreslog den 28 oktober att avtalet skulle godkännas. 
 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 6 november 2014 för att  
komplettera med kommunstyrelsens förslag till budget för 2015 och flerårsplan. 
 
I budget 2015-2017 har hänsyn tagits till avtalet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-10-02, § 133/tjänsteskrivelse 2014-09-17. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-10-14, § 150. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-10-28, § 256. 
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Protokoll från kommunfullmäktige 2014-11-06, § 25. 

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

               Patrik Andersson (V) och Madelene Vestin (SD): Avslag till hyresavtalet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt sitt eget förslag.  
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§ 4 Borgen till Lugnet i Falun AB 

KS0117/12 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen har rätt att verkställa kommunfullmäktiges beslut, 
att såsom för egen skuld, ingå borgen för låneförpliktelser upp till ett 
för följande respektive företag totalt högsta angivet belopp enligt 
nedan, jämte därpå löpande ränta och kostnader, med avdrag för det 
lånebelopp som kommunstyrelsen vid var tillfälle genom sin 
internbank lånat ut till respektive företag. Det totala högsta beloppet 
ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp i 
lånehandlingar och i borgenshandlingar: 

            Falu Stadshus AB     480 000 000 kronor 
            Kopparstaden AB    1 800 000 000 kronor 

            Falu Elnät AB      210 000 000 kronor 

            Falu Kommuns Förvaltning AB        50 000 000 kronor 

            Falu Energi & Vatten AB    1 671 000 000 kronor 

            Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten 
            Lugnet KB                                                   275 000 000 kronor 

            Västra Falun Fastighets AB             15 000 000 kronor 

            Lugnet i Falun AB          600 000 000 kronor  

 

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

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

  Patrik Andersson (V) reserverar sig mot beslutet (bilaga § 4). 
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Sammanfattning 
Lugnet i Falun ABs begäran den 22 oktober 2013 om utökning av bolagets 
borgensram med 200 000 000 kronor från 400 000 000 kronor till  
600 000 000 kronor, återremitterades till kommunstyrelseförvaltningen, 
ekonomikontoret den 26 november 2013 då det förelåg frågetecken kring 
hyresavtal mellan trafik- och fritidsnämnden och Lugnet i Falun AB. 

Ärendet återupptogs på kommunstyrelsens möte den 4 mars 2014, efter en 
skriftlig framställan från bolaget den 10 februari 2014, varvid kommun-
styrelsen föreslog att bolaget skulle erhålla en utökning av borgensramen 
om 50 000 000 kronor. 

Kommunfullmäktige beslutade därpå den 13 mars 2014, vilket är det senaste 
beslutet rörande borgen avseende kommunens helägda bolag, att utöka 
borgensramen med 50 000 000 kronor från 400 000 000 kronor till  
450 000 000 kronor. 

Bolaget har därefter den 6 oktober 2014 inkommit med en förnyad begäran 
om utökning av bolagets borgensram med 150 000 000 kronor från  
450 000 000 kronor till 600 000 000 kronor. Utökningen avser påbörjade 
och fortsatta investeringar fram till och med år 2016. 

Kommunstyrelsen föreslår den 28 oktober 2014 att LufAB tilldelas en 
borgensram på totalt på 600 000 000 kronor.  

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 6 november 2014 för att 
kompletteras med kommunstyrelsens förslag till budget för 2015 och 
flerårsplan. 
Kommunstyrelsens återredovisning ska även innehålla en redovisning från 
LufAB, vilka investeringar som planeras och för vilka summor.  

 VD Liselotte Jonsson och ordförande Bengt Gustavsson LufAB lämnar en 
redovisning vid dagens sammanträde. 

 Ärendet ajourneras kl. 14.50. 
Ärendet återupptas kl. 15.30.  

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-10-10. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-10-28, § 257. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2014-11-06, § 26. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) och Erik Eriksson (MP): Enligt 
kommunstyrelsens förslag. Bifall till borgen. 
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Mikael Rosén (M), Maria Gehlin (FAP), Svante Parsjö Tegnér (FP), Patrik 
Andersson (V) och Madelene Vestin (SD): Avslag till borgen.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt sitt eget m.fl. förslag 
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§ 5 Förslag till Gemensamma taxor/avgifter avseende 
alkohol, tobak, folköl och receptfria läkemedel samt 
reviderade riktlinjer för alkoholservering 

KS0600/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Fastställa föreslagna taxor/avgifter i utredning daterad 21 september 
2014 inom områdena alkohol, tobak och folköl samt receptfria 
läkemedel.   

2. Godkänna att en ersättning för tillsyn av skolgårdar får tas ut med 
1 500 kronor per besök och skolgård samt att varje enskild kommun 
står för denna kostnad.    

3. Som en konsekvens av förändringen till gemensamma taxor/avgifter 
antas reviderade riktlinjer för alkoholservering.  

4. Föreslagna taxor/avgifter, ersättning för tillsyn av skolgårdar samt 
reviderade riktlinjer ska börja gälla från 1 januari 2015.    

5. Den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel ges rätten att, i enskilda fall, göra rimlighetsbaserade 
förändringar av fastställd taxa. 

6. Inriktningen ska vara att i slutet av 2015 och från och med 2016 
övergå från bruttokostnad till nettokostnad och att intäkten sålunda 
förs direkt till den gemensamma nämnden samt att kommunerna 
betalar in respektive nettokostnad till den gemensamma nämnden 

7. Inriktningen ska vara att utifrån rimlighetsskäl, utjämna oskäliga 
kostnadsskillnader mellan kommunerna, vad avser avgiften från 
respektive kommun till den gemensamma nämnden.   

Sammanfattning 
Den 1 januari 2014 bildade kommunerna Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, 
Ludvika, Smedjebacken och Hedemora ”Gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel” med säte i Falu kommun. 
Bildandet av den gemensamma nämnden föregicks av en utredning som 
pekade på ett antal fördelar med att bilda en gemensam nämnd i stället för 
att ha de aktuella frågorna utspridda på sju kommuner. Den gemensamma 
nämnden fick också i uppdrag från sina respektive kommunfullmäktige-
församlingar att inom en tvåårsperiod presentera förslag till gemensamma 
avgifter och taxor för de i nämnden ingående kommunerna. I nuläget har 
alla kommuner olika avgifter.  
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Den gemensamma nämnden ansåg att arbetet med gemensamma taxor 
skulle prioriteras och att ett förslag skulle presenteras för respektive 
kommuns fullmäktige redan under hösten 2014. Beslut skulle då kunna 
fattas att gälla från 1 januari 2015.  

Den Gemensamma nämnden för alkohol, tobak, och receptfria läkemedel 
beslutade den 30 september 2014 att föreslå respektive kommuns 
fullmäktige att besluta enligt presenterat förslag. 

Ekonomikontoret ställer sig bakom den gemensamma nämndens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Gemensamma nämnden för alkohol, tobak, och receptfria 
läkemedel 2014-09-30, § 64/tjänsteskrivelse 2014-09-22, förslag till 
gemensamma avgifter, jämförelse ny och gammal taxa. Kommentar till 
ändringar i gemensamma nämndens riktlinjer. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-11-10. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt Gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och receptfria läkemedels förslag. 
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§ 6 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) 
 Gysam-samarbetet 

KS0254/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Motionen bifalls i avseende att Falu kommun ska verka för att en 
extern granskning av Gysamsamarbetet ska ske under våren 2015.  

2. En granskning beträffande Falu kommuns engagemang inom Gysam 
ska göras om det inte genomförs en gemensam granskning för hela 
samverkansområdet. 

Sammanfattning 
Maria Gehlin har i en motion föreslagit att Falu kommun ska utvärdera Gy-
sam och redovisa vilken nytta vi i Falu kommun har av samarbetet. 

Gysam har växt fram ur ett politiskt initiativ i en period när elevantalet inom 
gymnasieskolan minskade kraftigt. Idag ingår elva kommuner i samarbetet. 
Verksamheten leds av en ledningsgrupp bestående av politiker från de olika 
medlemskommunerna. Därtill finns en beredningsgrupp bestående av ansva-
riga tjänstemän i de olika kommunerna. Det finns också olika arbetsgrupper 
såsom en arbetsgrupp för GysamNet, en ekonomgrupp, en kvalitetsgrupp, 
en grupp för samverkan mellan de olika gymnasiesärskolorna m.m. Som 
samordnare av projektet finns en projektledare anställd av Region Dalarna. 

Beslutet är enligt barn- och utbildningsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 
Motion 2014-03-13. 

Protokoll från barn- och utbildningsutskottet 2014-10-06 § 93/ 
Skolkontorets tjänsteskrivelse 2014-09-25. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S), Mikael Rosén (M) och Katarina 
Gustavsson (KD): Enligt barn- och utbildningsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-11-18 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 7 Godkännande av reglemente för kultur- och 
fritidsnämnden 

KS0638/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden godkänns och gäller från 
den 1 januari 2015, med däri gjord justering på sidan tre (3) och 
sidan sju (7) inför kommunfullmäktiges beslut.   

Sammanfattning 
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut i mars 2014 har ny 
nämndsorganisation fastställts. En ny nämnd inrättas som kultur- och 
fritidsnämnd och därmed krävs ett nytt reglemente. Den nya nämnden 
övertar uppdrag från nuvarande kultur- och ungdomsnämnden respektive 
trafik- och fritidsnämnden.  

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-10-29. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Linnea Risinger (MP) och Mats Dahlström (C) med instämmande av 
ordförande Susanne Norberg (S): Reglemente för kultur- och fritids-
nämnden godkänns och gäller från den 1 januari 2015, med däri gjord 
justering på sidan tre (3) och sidan sju (7) inför kommunfullmäktiges beslut.   
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-11-18 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 8 Godkännande av reglemente för myndighetsnämnden 
för bygg- och miljöfrågor 

KS0638/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Reglemente för myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor godkänns 
och gäller från den 1 januari 2015.  

 

Sammanfattning 
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut i mars 2014 har ny 
nämndsorganisation fastställts. En ny nämnd inrättas som myndighetsnämnd 
för bygg- och miljöfrågor och därmed krävs ett nytt reglemente.  

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-10-30. 

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

2014-11-18 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 9 Godkännande av reglemente för omvårdnadsnämnden 

KS0638/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Reglemente för omvårdnadsnämnden godkänns och gäller från 
den 1 januari 2015.  

Sammanfattning 
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut i mars 2014 har ny 
nämndsorganisation fastställts. Reglementet för omvårdnadsnämnden 
har justerats. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-11-06. 

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

2014-11-18 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 10 Godkännande reglemente för socialnämnden 

KS0638/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Reglemente för socialnämnden godkänns och gäller från den 1 januari 2015.  

 

Sammanfattning 
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut i mars 2014 har ny 
nämndsorganisation fastställts. Reglementet för socialnämnden har justerats. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-11-06. 

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

2014-11-18 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 11 Godkännande av reglemente för val- och 
demokratinämnden 

KS0638/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Reglemente för val- och demokratinämnden godkänns och gäller 
från den 1 januari 2015.  

Sammanfattning 
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut i mars 2014 har ny 
nämndsorganisation fastställts. En ny nämnd inrättas som val-och 
demokratinämnd och därmed krävs ett nytt reglemente. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-10-30. 

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

2014-11-18 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 12 Antagande av arbetsordning för kommunfullmäktige i 
Falu kommun 

KS0611/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Förslag till arbetsordning daterad den 12 november 2014 för 
kommunfullmäktige i Falu kommun antas, med ytterligare justering i 
24 § inför kommunfullmäktiges beslut.   

2. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Falu kommun antagen av 
kommunfullmäktige den 11 juni 2009, § 90, upphör att gälla. 

3. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2015. 

 

Sammanfattning 
Antagandet av arbetsordningen utgick på kommunfullmäktiges senast sam-
manträden den 6 november 2014 då vissa uppgifter i underlaget behövde 
korrigeras. Dessa korrigeringar är införda, (§ 34 a, sista stycket under parti-
stöd och i § 24) och markerade med fet stil i det reviderade utkastet.  

De justeringar som var införda i det första utkastet daterat den 15 oktober 
2014 är nu även införda i detta reviderade utkast. 

De första ändringarna är gjorda med anledning av dels ändringar i 
kommunallagen och dels med anledning av den översyn som gjorts av 
kommunfullmäktiges arbetsordning i samband med tillträdet av nya 
kommunfullmäktige. I processen har samråd skett med fullmäktiges 
presidium. 

I huvudsak är arbetsordningen i överensstämmelse med tidigare gällande 
arbetsordning. Vissa justeringar har dock skett och dessa är kursiverade i det 
reviderade utkastet till arbetsordning ( § 4 a och § 34 a).  

Kursiverad text finns även i § 33 a samt bilaga 2 och det är mindre justering 
av text, avseende fullmäktigeberedningar som antogs av fullmäktige den 13 
mars 2014, § 66. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-11-12/ Reviderat utkast till 
arbetsordning daterad 2014-11-12. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-11-18 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag med 
ytterligare justering i 24 § inför kommunfullmäktiges beslut.   
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-11-18 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 13 Svar på medborgarförslag Reformering av Faluns 
skolväsende 

KS0169/14 

Beslut 
Reformering av Faluns skolväsende enligt medborgarförslaget 
avslås. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att det snarast ska inledas en reformering av 
Faluns skolväsende. Denna reformering ska börja i förskolan där alla barn 
ska lära sig läsa, skriva, räkna och tala ett språk förutom svenska flytande. 
Utifrån erfarenheter av detta förslag ska resten av skolan reformeras i 
enlighet med påbörjat arbete. 

Beslutet är enligt barn- och utbilningsutskottets förslag.  

Delbeslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslagsställaren får yttra sig vid 
kommunstyrelsens behandling av ärendet. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-02-18 med komplettering 2014-09-08. 

Protokoll från barn- och utbildningsutskottet 2014-10-06, § 90/ 
tjänsteskrivelse 2014-08-27. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Skolkontoret 

Stadskansliet 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-11-18 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 14 Svar på medborgarförslag Utvidga Redoo verksamheten 
till att omfatta Falu kommuns grundskolor 

KS0377/14 

Beslut 
Medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till skolkontorets 
tjänsteskrivelse den 25 september 2014. 

 

Sammanfattning 
Förslagsställarna önskar att skolförvaltningen utökar Redoo verksamheten 
till att även omfatta grundskolan. Detta för att underlätta planering och ge-
nomförande av arbetsområden i läroplanen som behandlar hållbar utveck-
ling.  

Reedoo verksamheten är fram till årsskiftet ett projekt som förskolan ansva-
rar för i samverkan med arbetsmarknads- och integrationskontoret. Från års-
skiftet 2014/2015 kommer verksamheten att permanentas.  

Beslutet är enligt barn- och utbildningsutskottets förslag. Utskottet beslutade 
för egen del att barn- och utbildningsnämnden tar upp förslaget för ny 
prövning i september 2015. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-05-16. 

Protokoll från barn- och utbildningsutskottet 2014-10-06, § 90/ 
tjänsteskrivelse 2014-09-25. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställarna 

Skolkontoret 

Stadskansliet 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-11-18 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 15 Införande av digitala nämnden fas 2 

KS0598/11 

Beslut 
1. IT-systemet Politikerrummet införs från och med den nya 

mandatperioden. 

2. IT-systemet Publika Dokument införs under våren 2015. 

3. IPads blir den utrustning som förtroendevalda kommer att 
få låna under uppdraget för att läsa handlingar. 

4. Kommunalråd, oppositionsråd, nämndsordförande och 
gruppledare för de politiska partierna får ha 
dubbelutrustning (iPad och PC) för att fullgöra sina 
uppdrag. 

5. Kostnaderna för reinvestering och drift tas av respektive 
styrelse och nämnd. 

6. Ovanstående punkter ersätter motsvarande delar i tidigare 
beslut från kommunstyrelsens allmänna utskott den 7 
december 2011, § 90. 

 

Sammanfattning 
Arbetet kring den Digitala nämnden når nu sin andra fas med en mer sammanhållen process 
från handläggare till sammanträdesrummet, och i samband med detta krävs nya beslut runt 
införande, utrustning, standard och finansering. 

 
Beslutet är enligt IT-kontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
IT-kontorets tjänsteskrivelse 2014-11-06. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Gehlin (FAP): Förslagets punkt fyra att kommunalråd, oppositionsråd 
och nämndsordförande får ha dubbelutrustning (iPad och PC) för att 
fullgöra sina uppdrag ska även gälla de politiska partiernas gruppledare. 

Sänds till 
Samtliga nämnder och styrelse  
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-11-18 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 16 Presentation av förvaltningschef för nya 
serviceförvaltningen 

  

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av presentationen. 

 

Sammanfattning 
Lars Ringsby som tillträtt som förvaltningschef för nya serviceförvaltingen 
presenterar sig för kommunstyrelsen.  
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

§ 17 Val av ledamöter, ersättare samt insynsplats och 
presidium i kommunstyrelsens utskott    

KS0002/14 

Beslut 
1. Ledamöter, ersättare och presidium samt partirepresentant till 

insynsplats utses till kommunstyrelsens utskott enligt förteckning 
(bilaga § 17).   

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska förrätta val i kommunstyrelsens utskott.  
I kommunstyrelsens reglemente, antaget av kommunfullmäktige den 18 
september 2014, stadgas att antalet ledamöter i kommunstyrelsens 
ledningsutskott (KSL), utvecklingsutskott (KSU) och verksamhetsutskott 
(KSV) och serviceutskott (KSS) ska vara sju (7) stycken och att varje 
utskott ska ha sju (7) ersättare.  

Parti som finns representerat i kommunfullmäktige, men inte i ovan angivna 
utskott, har rätt till insyn med begränsad yttranderätt. Platsen avser i första 
hand partiets gruppledare och i andra hand ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige som partiet utser. 

Till förhandlingsutskottet (KFU) utses tre ledamöter, ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet 

 

Sänds till 
Valda  

Kommunstyrelsekontoren 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-11-18 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 18 Godkännande av kommunstyrelsens 
delegationsordning     

KS0663/14 

Beslut 
1. Delegationsordning för kommunstyrelsen godkänns och gäller 

från den 18 november 2014, med däri gjorda justeringar som 
framkommit på dagens sammanträde. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat att anta kommunstyrelsens reglemente i 
september 2014. Därefter har den Parlamentariska ledningsgruppen, PLG, 
haft ett resonemang om kommunstyrelses delegationsordning utifrån den 
nya utskotts- och förvaltningsorganisationen. Därför lämnas reviderat 
förslag till delegationsordning för ställningstagande. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-11-10/delegationsordning. 

 

Sänds till 
Kommunstyrelsekontoren 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-11-18 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 19 Kommunstyrelsens firmateckning 

  

Beslut 
1. Förslag till kommunstyrelsens firmateckning enligt stadskansliets 

förslag den 17 november 2014 godkänns och gäller fr o m den 18 
november 2014. 

2. Kommunstyrelsens beslut om firmateckning den 1 mars 2011 
upphävs med anledning av förnyat förslag. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Protokollsanteckning 
Till protokollet antecknas att kommunstyrelsens firmateckning som berör 
stadsbyggnadskontoret, sedermera miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen, är uppdelad i tidsperiod som avser perioden dels den 18 
november 2014 till den 31 december 2014, dels den 1 januari 2015 till 
mandatperiodens utgång i och med ny förvaltningsorganisations 
tillträdande. 

Sammanfattning 
Ny mandatperiod med nyvald kommunstyrelse och ny förvaltningsorgani-
sation innebär att kommunstyrelsens beslut den 1 mars 2011 om 
kommunstyrelsens firmateckning föreslås ersättas med stadskansliets 
förslag daterat den 17 november 2014. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 

Beslutsunderlag 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-11-17. 

Sänds till 
Kommundirektör 

Kanslichef 

Ekonomichef 

Stadsbyggnadschef 

Agneta Frisk 
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