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§ 120 Budget 2017 och ekonomisk plan för 2018-19 

samt mål för god ekonomisk hushållning 

 KS0001/16  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Utdebiteringen fastställs till 22:54 per skattekrona för 2017 
 

2. Årsplan med budget 2017-2019 för Falu kommun fastställs enligt upprättat förslag. 
 

3. Internräntan för 2017 fastställs till 1,75% enligt rekommendation från SKL (Sveriges 
kommuner och landsting) 

 
4. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att upprätta verksamhetsplan och budget 

utifrån angivna prioriteringar och fastställd ram för år 2017 enligt budgetdokumentet Drift 
och investeringsramar. 

 
Beslut om kommunstyrelsen: 
 

5. Kommunstyrelsens anslag för driftverksamhet år 2017 fastställs till 332 794 tkr och 
ekonomisk plan för år 2018 och 2019 på 345 797 tkr respektive 370 192 tkr godkänns 
 

6. Kommunstyrelsen, serviceförvaltningens investeringsanslag för år 2017 fastställs till 220 
200 tkr och ekonomisk plan för år 2018 och 2019 på 153 300 tkr respektive 120 900 tkr 
godkänns 
 

7. Investeringsanslag för utvecklingsområden totalt för år 2017 fastställs till 34 661 tkr och 
ekonomisk plan för 2018 och 2019 på 7 130 tkr respektive 38 120 tkr godkänns 
 

8. Anslag/nettointäkt för exploateringar för år 2017 fastställs till en nettointäkt om -3 945 tkr 
och för ekonomisk plan år 2018 och 2019 godkänns ett anslag om 25 509 tkr respektive en 
nettointäkt om -15 526 tkr  
 

9. Kommunstyrelsen, ledningsförvaltningens investeringsanslag för år 2017 fastställs till 3 425 tkr 
och ekonomisk plan år 2018 och 2019 på 3 400 tkr respektive 4 400 tkr godkänns 
 

Beslut om barn- och utbildningsnämnden: 
 

10. Barn- och utbildningsnämndens anslag för driftverksamheten år 2017 fastställs till 
1 269 085 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2018 och 2019 på 1 294 187 
tkr respektive 1 320 071 tkr godkänns 
 

11. Barn- och utbildningsnämndens investeringsanslag för verksamheten fastställs till 6 600 tkr 
för år 2017 och ekonomisk plan år 2018 och 2019 på6 600 tkr årligen godkänns 

 
Beslut om miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: 
 

12. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens anslag för driftverksamheten år 2017 fastställs till 135 
298 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2018 och 2019 på 137 389 tkr respektive 
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139 450 tkr godkänns 
 

13. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsanslag för verksamheten fastställs till 
26 550 tkr för år 2017 och ekonomisk plan år 2018 och 2019 på 13 750 tkr respektive 17 250 
tkr godkänns 

 
Beslut om kultur- och fritidsnämnden: 
 

14. Kultur- och fritidsnämndens anslag för driftverksamheten år 2017 fastställs till 185 361 tkr 
och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2018 och 2019 på 188 078 tkr respektive 
190 900 tkr godkänns 
 

15. Kultur- och fritidsnämndens investeringsanslag för verksamheten fastställs till 8 425 tkr för 
år 2017 och ekonomisk plan år 2018 och 2019 på 8 925 tkr respektive 4 925 tkr godkänns 

 
Beslut om socialnämnden: 
 

16. Socialnämndens anslag för driftverksamheten år 2017 fastställs till 572 229 tkr och 
ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2018 och 2019 på 577 841 tkr respektive 583 619 
tkr godkänns 

 
17. Socialnämndens investeringsanslag för 2017 fastställs till 550 tkr och ekonomisk plan för år 

2018 och 2019 på 550 tkr årligen godkänns  
 
Beslut om omvårdnadsnämnden: 

 
18. Omvårdnadsnämndens anslag för driftverksamheten år 2017 fastställs till 700 722 tkr och 

ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2018 och 2019 på 725 889 tkr respektive 
736 777 tkr godkänns 
 

19. Omvårdnadsnämndens investeringsanslag för 2017 fastställs till 4 250 tkr och ekonomisk 
plan för år 2018 och 2019 på 3 500 tkr årligen godkänns 

 
Beslut om myndighetsnämnden för miljö- och byggärenden:  
 

20. Myndighetsnämndens anslag för driftverksamheten år 2017 fastställs till 10 343 tkr och 
ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2018 och 2019 på 10 498 tkr respektive 10 656 tkr 
godkänns 

 
Beslut om val- och demokratinämnden: 
 

21. Val- och demokratinämndens anslag för driftverksamheten år 2017 fastställs till 765 tkr och 
ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2018 och 2019 på 777 tkr respektive 788 tkr 
godkänns 

 
Beslut om gemensam nämnd för upphandlingssamverkan: 
 

22. För gemensamma nämnden för upphandlingscenter anslås 4 895 tkr år 2017 och planerade 
anslag för år 2018 och 2019 till 4 963 tkr respektive 5 037 tkr godkänns. Samtliga belopp 
inkluderar även stödtjänster utöver basavtalet 
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Beslut om gemensam nämnd – prövning och tillsyn enligt alkohollag, tobakslag och 
läkemedelslag: 
 

23. För gemensamma nämnden för prövning och tillsyn enligt alkohollag, tobakslag och 
läkemedelslag anslås 1 066 tkr år 2017 och planerade anslag för år 2018 och 2019 till 
1 074 tkr respektive 1 084 tkr godkänns 

 
Beslut om överförmyndarverksamheten: 
 

24. Överförmyndarverksamhetens anslag för driftverksamheten år 2017 fastställs till 4 509 tkr 
och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2018 och 2019 på 4 571 tkr respektive 4 640 
tkr godkänns 

 
Beslut om kommunrevisionen: 
 

25. Kommunrevisionens anslag för driftverksamheten år 2017 fastställs till 2 077 tkr och 
ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2018 och 2019 på 2 108 tkr respektive 2 140 tkr 
godkänns 

 

Taxor och avgifter 
 
Beslut om kommunstyrelsen runt fastighetsförsäljning, markpriser och tomtköavgift 
 

1. Jämlikt avsnitt 3.6.3, punkt 6, i kommunstyrelsens reglemente bemyndiga 
kommunstyrelsen att inom en beloppsram av 40 basbelopp i varje enskilt fall, inom en av 
kommunfullmäktige i budgeten angiven beloppsram utöva kommunfullmäktiges 
beslutanderätt 

2. Utöver föregående sats, bemyndiga kommunstyrelsen besluta om försäljning till 
nedanstående markprisbelopp, vilka inte innefattar kostnader för va,  
1. Småhusmark för friliggande hus, där kommunen svarar för erforderliga 

exploateringsanläggningar, för tomter inom nytillkommande exploaterings-
områden till de markpriser som kommunstyrelsen för varje område fastställer,  

2. Industrimark inom Främby, Ingarvet och Tallen, där kommunen svarar för 
erforderliga exploateringsanläggningar, till ett markpris av  
75 kronor per kvadratmeter inom Främby 
100 kronor per kvadratmeter för mark inom nuvarande Ingarvet samt 
100 kronor per kvadratmeter inom Östra Tallen 

3. Fastställa registreringsavgiften för tomtkön till 600 kronor och avgiften för förlängning av 
registreringen till 300 kronor. 

 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande lämnar Budget 2017 och ekonomisk flerårsplan 2018-2019. 
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Beslutsunderlag 
Budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 (majoritetens förslag). 

Liberalernas förslag till budget 2016-06-02. 

Moderaternas förslag till budget 2016-06-06. 

Vänsterpartiets förslag till budget 2016-06-06.  

Falupartiets förslag till budget 2016-06-07.  

Kristdemokraternas förslag till budget 2016-06-07. 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2016-06-07. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S), Joakim Storck (C) och Maj Ardesjö (MP): Enligt 
majoritetens (S, C och MP) budgetförslag. 

Mikael Rosén (M): Enligt Moderaternas budgetförslag. 

Maria Gehlin (FAP): Enligt Falupartiets budgetförslag. 

Svante Parsjö Tegnér (L): Enligt Liberalernas budgetförslag. 

Patrik Liljeglöd (V): Enligt Vänsterpartiets budgetförslag. 

Madelene Vestin (SD): Enligt Sverigedemokraternas budgetförslag. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden prövar de olika budgetförslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt majoritetens förslag till budget. 
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§ 121 Svar på medborgarförslag Slopa bygglovsavgiften 

vid förbättring av tillgänglighet i Falu centrum 

 KS0242/15  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslaget bifalls. Bygglovsavgiften slopas för åtgärder vars huvudsyfte 
är att öka tillgängligheten. 

 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att bygglovsavgifterna slopas för butiker, restauranger, 
frisörer mm med färre än tio anställda, vid förbättringar av tillgänglighet för 
funktionshindrade. From den 1 januari 2015 införs bristande tillgänglighet som en ny form 
av diskriminering i diskrimineringslagen. Lagen gäller inte för privatpersoner eller för 
företag med färre än tio anställda. 
 
Utvecklingsutskottet föreslår att medborgarförslaget avslås.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-05-24, § 70. 

Protokoll från myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 2016-04-21, § 39. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-21. 

Medborgarförslaget 2015-03-13. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Medborgarförslaget bifalls. Bygglovsavgiften slopas för 
åtgärder vars huvudsyfte är att öka tillgängligheten. 
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§ 122 Svar på motion från Björn Ljungqvist (M) 

Differentiera avgifter på ansökningar som 
varierar kraftigt med säsong 

 KS0333/15  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
            

Motionen avslås då myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor i dagsläget 
anser att arbetsmängden är jämnt fördelad över året. 
 

Sammanfattning 
Björn Ljungqvist föreslår i en motion att Falu kommun inför en differentierad prissättning 
på ansökningsavgifter vars mängd varierar med säsong. Ansökningsavgiften rabatteras 
under traditionell lågsäsong och eventuellt höjs under högsäsong. Tanken är att förslaget 
ska utjämna belastningen på tjänstemännen och systemet och minska svarstiderna.  

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-05-24, § 71. 

Protokoll från myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 2016-04-21, 
§ 40/tjänsteskrivelse 2016-04-04. 

Motionen 2015-05-07. 
 

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

Björn Ljungqvist (M), Mikael Rosén (M), Svante Parsjö Tegnér (L), Maria Gehlin 
(FAP) och Christina Haggren (M): Bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt utvecklingsutskottets förslag.   
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§ 123 Svar på motion från Dietmar Gleich (L) Säkra 

Faluån och Faluns centrum 

 KS0609/15  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 
Motionen avslås på grund av att det inte är möjligt att förutse ekonomiska, 
miljömässiga eller kulturhistoriska konsekvenser utan mycket omfattande 
och resurskrävande utredningar, även om motionens intentioner är goda. 

 
Sammanfattning 
Dietmar Gleich föreslår i en motion att det är angeläget att säkra Faluån och Falu 
centrum. Faluån måste byggas ut så att man klarar minst ett 200-årsflöde utan att 
det leder till uppdämningseffekter högre upp. Om det är ekonomiskt försvarbart bör 
man bygga ut så att minst ett 1000-årsflöde klaras. 

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-05-24, § 72. 

Gemensam tjänsteskrivelse ledningsförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen 2016-04-16. 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-27, § 79/tjänsteskrivelse 
2016-04-06. 

Motionen 2015-10-22. 
 

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

Svante Parsjö Tegnér (L): Bifall till motionen.  

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt utvecklingsutskottets förslag.   
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§ 124 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) 

Vattenburen kollektivtrafik 

 KS0484/15  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
            

Motionen avslås då kostnaderna för utveckladet av vattenburen kollektivtrafik  
är väldigt hög jämfört med kollektivtrafik med buss. I dagsläget är det bättre att 
lägga dessa kostnader på att utveckla busskollektivtrafiken. 
 
 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att vattenvägarna måste tas med tidigt i 
samhälls- och trafikplaneringen. Planeringsverktyg och utvärderingsmetoder måste 
också anpassas till vattenburen kollektivtrafik. Motionären föreslår också att det ska 
undersökas om det är möjligt att starta vattenburen busstrafik. 
 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-05-24, § 73. 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-27, § 69/tjänsteskrivelse 
2016-03-30. 

Motionen 2015-08-13. 
 

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



 Sammanträdesprotokoll 14 (60) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-06-07 
   
 
§ 125 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD)  

E-skola kan hjälpa hemmasittare 

 KS0503/15  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen avslås. Metoden används redan inom gymnasieskolans 
individuella program och finns med i den övergripande 
digitaliseringsprocessen inom barn- och utbildningsförvaltningen. 
Förslaget innebär inte någon förändring för verksamheten.  
 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att verka för att E-skola införs, det vill säga lektioner 
online, för att locka hemmasittare tillbaka till skolbänken. 

Barn- och utbildningsförvaltningen använder med framgång denna metod, 
framförallt inom gymnasieskolans IM-program (individuella program). En 
övergripande digitaliseringsprocess för barn- och utbildningsförvaltningens 
verksamheter pågår och i detta arbete ingår att flytta fram positionerna när det 
gäller att införa undervisning online.  

Beslutet är enligt verksamhetsutskottets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2016-05-23, § 13. 

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2016-03-23, § 33/tjänsteskrivelse  
2016-03-11. 

Motionen 2015-08-13. 
 

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

Maria Gehlin (FAP): Bifall till motionen. 

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

 

 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 15 (60) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-06-07 
   
 
§ 126 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Anna 

Jörgensen (FAP) Anders Runström (FAP) och 
Stefan Clarström (FAP) Tillåt elever som 
hoppar av från gymnasiet få tillgång till 
Introduktionsprogrammet IM 

 KS0677/14  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen avslås. I Skolverkets Gymnasieskola 2011 uttrycker Skolverket att 
elev som är behörig till ett nationellt program endast ska tas emot på 
introduktionsprogram om det finns synnerliga skäl.  

 
Sammanfattning 
Maria Gehlin, Anna Jörgensen, Anders Runström och Stefan Clarström föreslår i en 
motion att tillåta elever som hoppar av från gymnasieskolans nationella program att få 
tillgång till introduktionsprogrammet.  

Den samlade skolledningen för Falu gymnasium är överens om att det inte är aktuellt 
att låta elever som hoppat av från gymnasiets nationella program få tillgång till 
introduktionsprogrammet.  

Beslutet är enligt verksamhetsutskottets förslag.   

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2016-05-23, § 14. 

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2015-08-26, § 103/tjänsteskrivelse  
2015-08-13.  

Remissvar från arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen 2016-05-11. 

Motionen 2014-11-09. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) och Joakim Storck (C): Enligt verksamhetsutskottets 
förslag.  

Maria Gehlin (FAP), Patrik Liljeglöd (FAP), Svante Parsjö Tegnér (L): Bifall till 
motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
verksamhetsutskottets förslag.   

 
 



 Sammanträdesprotokoll 16 (60) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-06-07 
   
§ 127 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) och Björn 

Ljungqvist (M) Matchning av utlandsföddas 
kompetens gentemot näringslivet 

 KS0157/16  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen återremitteras för att invänta beslut gällande tillfällig 
fullmäktigeberedning med uppgift att förbättra arbetsmarknadens funktion i 
Falun. 

 
Sammanfattning 
Maria Gehlin och Björn Ljungqvist anser att en frivillig inventering bör ske av 
kommunens samtliga asylsökande myndiga personer avseende deras 
kompetensbehörighet inom yrkeslivet och deras språkkunskaper. Motionärerna 
anser också att en kommunal platsbank (näringsliv och offentlig sektor) bör 
inrättas med möjlighet att matcha jobben med de utlandsfödda. 

Verksamhetsutskottets förslag är att motionen avslås då det uppdrag som beskrivs 
i motionen inte bedöms vara en kommunal angelägenhet och att det är tveksamt 
om uppdraget är förenligt med kommunallagen. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2016-05-23, § 15. 

Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse  
2016-03-21. 

Motionen 2016-02-02.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Maria Gehlin (FAP): 
Återremiss av förslaget för att invänta beslut gällande tillfällig fullmäktigeberedning 
med uppgift att förbättra arbetsmarknadens funktion i Falun.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden prövar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras för att invänta beslut gällande 
tillfällig fullmäktigeberedning med uppgift att förbättra arbetsmarknadens funktion i Falun.  

 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 17 (60) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-06-07 
   
 
 
§ 128 Godkännande av exploateringsavtal för 

bostadsområde Östra Främby nordost om 
Källviksvägen 

 KS0101/16  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Exploateringsavtal med HSB Brf Främby gård i Falun, 
Riksbyggen Brf Falunhus nr 14, Riksbyggen Brf Falunhus nr 13 
och Riksbyggen Brf Falunhus nr 12 avseende detaljplan för 
bostadsområdet Östra Främby nordost om Källviksvägen 
godkänns. 

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

Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut 

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

 
Sammanfattning 
Förslag till ny detaljplan för bostadsområdet Östra Främby öster om Källviksvägen 
har tagits fram och godkänts för antagande av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
den 24 februari 2016. Detaljplanen som i huvudsak berör fastigheter och samfälld 
mark som ägs av bostadsrättsföreningarna HSB Brf Främby gård i Falun, 
Riksbyggen Brf Falunhus nr 14, Riksbyggen Brf Falunhus nr 13 och Riksbyggen Brf 
Falunhus nr 12 möjliggör uppförandet av nya bostäder i ett område längs 
Källviksvägen. I exploateringsavtalet regleras överlåtelse av infartsvägar från 
kommunen till fastighetsägarna och vissa anpassningar av fastighetsgränser och 
servitutsområden utifrån befintliga förhållanden. 

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-05-24, § 62. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-26. 

Förslag till exploateringsavtal 2016-02-23. 

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



 Sammanträdesprotokoll 18 (60) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-06-07 
   
 
 
§ 129 Antagande av Detaljplan för bostadsområdet 

Östra Främby nordost om Källviksvägen 

 KS0282/14  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Detaljplanen för bostadsområdet Östra Främby nordost om  
Källviksvägen antas. 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav planuppdrag den 10 juni 2014.  
Detaljplan för bostadsområdet Östra Främby nordost om Källviksvägen har 
upprättats på miljö- och samhällbyggnadsförvaltningen. Syftet med detaljplanen är 
att möjliggöra utbyggnad och förtätning av den befintliga bostadsbebyggelsen inom 
bostadsområdet Östra Främby. Planen ger även moderna planbestämmelser för 
Främbyskolan och parkområdet vid Runns strand. 

Utvecklingsutskottet lämnade den 16 mars 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 kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-04-24, § 63. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-17. 
 

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

 



 Sammanträdesprotokoll 19 (60) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-06-07 
   
 
 
§ 130 Godkännande av exploateringsavtal för 

Detaljplan för bostäder vid 
Trotzgatan/Svärdsjögatan 

 KS0176/16  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Exploateringsavtal med Trumbäcken Fastigheter AB avseende detaljplan 
för bostäder vid Trotzgatan Svärdsjögatan godkänns. 

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

Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut 

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 vid Trotzgatan Svärdsjögatan har tagits fram 
och godkänts för antagande av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 27 april 
2016. Detaljplanen som i huvudsak berör fastigheten Trumbäcken 16, som ägs av 
Trumbäcken Fastighets AB, möjliggör uppförandet av bostadshus med ca 30-40 
lägenheter. I exploateringsavtalet regleras genomförandet av detaljplanen vad gäller 
t.ex. åtgärder på allmän plats. 

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-05-24, § 64. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-03. 

Förslag till exploateringsavtal 2016-02-17. 
 

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



 Sammanträdesprotokoll 20 (60) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-06-07 
   
 
§ 131 Antagande av detaljplan för bostäder vid 

Svärdsjögatan Trotzgatan 

 KS0637/14  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Detaljplan för bostäder vid Svärdsjögatan Trotzgatan antas. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 25 november 2014 dåvarande 
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med en ny detaljplan för 
bostäder vid Svärdsjögatan Trotzgatan.  

Detaljplan för bostäder vid Svärdsjögatan Trotzgatan har upprättats på miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ca 30-40 bostadslägenheter 
intill korsningen Svärdsjögatan-Trotzgatan, i enlighet med de principer om 
komplettering och förtätning som formulerats i Översiktsplan FalunBorlänge. Planen 
gör det också möjligt att anlägga ett parkeringsgarage i markplan eller källarplan. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig den 16 november 2015, efter 
genomfört samråd, och lämnade då samrådsförslaget utan erinran. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 april 2016 att godkänna 
detaljplanen för antagande. 

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-05-24, § 65. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-04. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.  
  



 Sammanträdesprotokoll 21 (60) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-06-07 
   
 
§ 132 Godkännande av exploateringsavtal med 

Kopparstaden 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 under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut  

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

 
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.  

Ärendet återremitterades (minoritetsåterremiss) av kommunfullmäktige 
den 14 april 2016 för att ta fram ett alternativt förslag till detaljplan och härmed 
sammankopplade avtal i syfte att uppnå en godtagbar trafiklösning där trafiken till 
och från det nya området inte matas via Kungsgårdsvägen. En lämplig utgångspunkt 
för arbetet var de förslag moderaterna väckte för ca ett år sedan. 

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-05-24, § 66. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2016-04-14, § 62. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-16. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
  



 Sammanträdesprotokoll 22 (60) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-06-07 
   
§ 133 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 under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut 

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

 

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. 

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige den 14 april 2016 för att ta fram ett 
alternativt förslag till detaljplan och härmed sammankopplade avtal i syfte att uppnå en 
godtagbar trafiklösning där trafiken till och från det nya området inte matas via 
Kungsgårdsvägen. En lämplig utgångspunkt för arbetet var de förslag moderaterna 
väckte för ca ett år sedan. 

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-05-24, § 67. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2016-04-14, § 63. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-26. 

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



 Sammanträdesprotokoll 23 (60) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-06-07 
   
 

§ 134 Antagande av detaljplan för bostäder vid 
Kungsgårdsvägen 

 KS0653/10  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Detaljplanens utformning ändras inte. 

2. Detaljplan för bostäder vid Kungsgårdsvägen antas. 

 
Sammanfattning 
Detaljplan för bostäder vid Kungsgårdsvägen har upprättats av dåvarande stadsbyggnads- 
och näringslivskontoret. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i 
de östra delarna av Dalregementsområdet. 

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. 

Detaljplan för bostäder vid Kungsgårdsvägen var uppe för antagande i 
kommunfullmäktige den 14 april 2016.  Beslutet blev en minoritetsåterremiss för att ta 
fram ett alternativt förslag till detaljplan och härmed sammankopplade avtal i syfte att 
uppnå en godtagbar trafiklösning där trafiken till och från det nya området inte matas 
via Kungsgårdsvägen. En lämplig utgångspunkt för arbetet var de förslag moderaterna 
väckte för ca ett år sedan. 

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-05-24, § 68. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-12. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2016-04-14, § 64. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-10 med 
antagandehandlingar. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 

 



 Sammanträdesprotokoll 24 (60) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-06-07 
   
 
§ 135 Köp av del av Svärdsjö-Böle 12:5 för naturreservat 

Isalanäset 
 KS0270/16  
 
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
            

1. Godkänna förvärv av del av Svärdsjö-Böle 12:5 för 2 500 000 kronor. 

2. Förvärvet ska belasta investeringsprojekt 90 400. 

3. Förvärvet ska genomföras som fastighetsreglering och kostnaden för detta ska 
belasta investeringsprojekt 90 401, fastighetsbildning.  

4. Uppdra till kommunstyrelsen att upprätta och underteckna köpekontrakt. 
 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut 

Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att tillsammans med 
exploateringschefen upprätta och underteckna köpekontrakt. 

 

Sammanfattning 
Isalanäset ligger på en udde i Svärdsjön och består till största delen av skog. Isalanäset 
är sedan länge känt som ett skogsområde med höga naturvärden. Hela området är 
utpekat som nyckelbiotop och fynd har gjorts av ett flertal rödlistade arter. Falu 
kommun har klassat området som särskilt värdefullt utifrån metodiken i kommunens 
naturvårdsprogram som kommunfullmäktige antog 2010. Enligt 
naturvårdsprogrammet ska kommunen arbeta för att långsiktigt bevara särskilt 
värdefulla områden. Grunden för Isalanäsets klassning som ett särskilt värdefullt 
naturområde är de höga biologiska värdena med rödlistade arter och att området är en 
ovanligt stor och sammanhängande nyckelbiotop med ett mycket stort inslag av 
lövträd. Det tätortsnära läget, mitt emellan Svärdsjö och Linghed, samt att området 
kan utvecklas till ett viktigt område för friluftslivet stärker ytterligare motiven för ett 
långsiktigt skydd. 

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-05-24, § 69. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-02. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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Falu kommun  Sammanträdesdatum   
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§ 136 Godkännande av markupplåtelseavtal för 

laddstationer på fastigheterna Falun Borgärdet 
2:17 och Skarpsveden 1:14 

 KS0244/16  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Godkänna markupplåtelse för laddstationer för elbilar på fastigheterna Falun 
Borgärdet 2:17 och Skarpsveden 1:14 till Falu Energi & Vatten AB.  

 
Sammanfattning 
Falu Energi & Vatten AB avser att teckna avtal med kommunen för uppförande av 
laddstationer på fastigheterna Borgärdet 2:17 och Skarpsveden 1:14. Bolaget står för alla 
kostnader för anläggande, elanslutning, återställande av mark, installation, skyltning, drift, 
skötsel och elförsörjning till stationerna. Någon ersättning för markupplåtelsen utgår inte. 
Avtalet gäller i 20 år med en uppsägningstid om tre månader före avtalstidens utgång i 
annat fall är avtalet förlängt och gäller tills vidare med tre månaders uppsägning.  
 
Beslutet är enligt stadskansliets förslag.   
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-05-24. 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-03-23/tjänsteskrivelse  
2016-03-09.  

Markupplåtelseavtal Falun Skarpsveden 1:14.  

Markupplåtelseavtal Falun Borgärdet 2:17. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag.  
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Falu kommun  Sammanträdesdatum   
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§ 137 Utökning av verksamhetsområde för VA i 

Enviksbyn 

 KS0453/15  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen utökas avseende 
spillvatten för den västliga delen av Enviksbyn samt för vatten och 
spillvatten för fastigheterna Enviksbyn 40:6 och Enviksbyn 40:9. 
 

Sammanfattning 
Avloppsförhållandena i Enviksbyn orsakar risker för hälsa och miljön. Områdets problem 
och karaktär gör att anslutning till den allmänna VA-anläggningen är bästa möjliga 
lösning. Området ingår redan idag i verksamhetsområde för vatten, men för att kunna 
utöka den allmänna utbyggnaden av avlopp i området måste verksamhetsområdet utökas. 

Frågan togs upp i kommunfullmäktige den 10 mars 2016 och ärendet blev då 
återremitterat.  

Beslut om att bygga ut allmänt VA till Enviksbyn togs av kommunfullmäktige vid 
antagandet av kommunens VA-plan den 13 februari 2014. Beslutet bekräftades då 
kommunstyrelsen den 27 oktober 2015 besvarade en skrivelse från vattenlednings-
föreningen i Enviksbyn och meddelade att utbyggnaden av allmänt VA ska genomföras för 
att komma till rätta med befintliga VA-problem. 

Den utökade information till vattenledningsföreningen som är resultatet av återremissen 
leder inte till ändrad hållning. Förslaget att utöka verksamhetsområdet kvarstår. 

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-25.  

Protokoll från kommunfullmäktige 2016-03-10, § 51. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-07.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag.  
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Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-06-07 
   
 
§ 138 Godkännande av försäljning av del av fastigheten 

Syrafabriken 4 

 KS0350/16  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Godkänna att Falu Energi & Vatten AB får sälja del av fastigheten 
Syrafabriken 4. 

 
Protokollsanteckning 
Maj Ardesjö (MP): Vid försäljning av tomtmarken vid syrafabriksområdet är det önskvärt 
att den som köper marken ska bedriva datahallsverksamhet med tillvaratagande av 
överskottsvärmen, som i det tidigare förslaget. 

Svante Parsjö Tegnér (L): Mycket bra om det blir ett datacenter. Försäljningen bör ske på 
affärsmässiga villkor till stabil intressent. 

 
Sammanfattning 
Falu Energi har inkommit till kommunen med en begäran om att få avyttra del av mark för 
att iordningsställa fastigheten för etablering av datacenterverksamhet.  

Stadskansliets uppfattning är att försäljningen av marken är av principiell beskaffenhet och 
ska underställas kommunfullmäktige. Samråd med bolagsjurist hos SKL ligger också som 
grund för den bedömningen. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-05-26. 

Skrivelse från Falu Energi & Vatten AB 2016-05-25. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag.  
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Falu kommun  Sammanträdesdatum   
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§ 139 Bildande av kommunal lantmäterimyndighet (KLM) 
 KS0193/16  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Ansöka om tillstånd hos regeringen att få inrätta en kommunal 
lantmäterimyndighet i enlighet med lagstiftningens krav och att myndigheten 
får börja sin verksamhet i januari 2018.  
 

2. Under förutsättning att regeringen bifaller kommunens ansökan så inrättas 
den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM). Organisatoriskt ska 
myndigheten ligga direkt under myndighetsnämnden för bygg- och 
miljöfrågor.  

 
 
Sammanfattning 
Falu kommun hade fram till 1996 en egen kommunal lantmäterimyndighet (KLM) 
för Falu tätort. Lantmäteriet ansvarade för fastighetsbildning på landsbygden. Sedan 
1996 har Lantmäteriet och Falu kommun haft samarbete för fastighetsbildning.  
Kommunen har ansvarat för mätning och kartframställning och lantmäteriet har 
ansvarat för den juridiska delen av fastighetsbildningen.  

Under 2015 har läget förändrats. Från att ha haft väldigt korta handläggningstider i 
Falun, så har handläggningstiderna nu blivit längre. På lantmäteriets hemsida står att 
aktuell handläggningstid för en förrättning är 10 månader. Under 2015 och början på 
2016 har förrättningarna i Falun utförts av 27 olika lantmätare. 

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-12. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutredning 2016-05-13.  

Förslag till ansökan om att inrätta kommunal lantmäterimyndighet.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag.  
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Falu kommun  Sammanträdesdatum   
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§ 140 Godkännande av reviderad bolagsordning för 

Dala Airport AB och AB Dalaflyget 
 KS0458/14  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Godkänna reviderad bolagsordning för Dala Airport AB. 
 

2. Godkänna reviderad bolagsordning för AB Dalaflyget. 
 

Sammanfattning 
Bolagen har inkommit med begäran om ändringar i bolagsordningarna. Syftet med 
ändringarna är att man vill förstärka ägarnas styrning av bolagen och att det på ett 
tydligt sätt framgår av ändamålsparagrafen vad bolagen ska syssla med under 
iakttagande av EU:s statsstödsregler.  

Beslutet är enligt stadkansliets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-05-31. 

Förslag till reviderad bolagsordning för AB Dalaflyget.  

Förslag till reviderad bolagsordning för Dala Airport AB.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag.  
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Falu kommun  Sammanträdesdatum   
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§ 141 Begäran om fusion av Falu Kraft AB till Falu 

Energi och Vatten AB 

 KS0349/16  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Godkänna fusion av Falu Kraft AB till Falu Energi & Vatten AB. 
 

Sammanfattning 
Falu Kraft Ab bildades 2009 som ett helägt dotterbolag till Falu Energi & Vatten AB. 
Genom att samla, samordna och utveckla all elproduktion, med undantag för vindkraftverk 
på Högberget, i en juridisk enhet, skulle ett flertal synergieffekter och effektiviseringar 
uppnås. 

Det primära syftet med att bilda ett separat aktiebolag var att kunna nyttja möjligheterna 
till skattefrihet för energiskatt på den el som produceras från vindkraftverket på Högberget 
och förbrukas internt i Falu Energi & Vatten AB. 

Från och med den 1 juli 2016 upphör rätten till energiskattefrihet för el som produceras i 
eget vindkraftverk och förbrukas i den egna verksamheten. Detta innebär att huvudsyftet 
med ett separat bolag för elkraftproduktion upphör. 

Falu Energi & Vattenkoncernen ser för närvarande över sin organisationsstruktur, vilket 
föranleder att behovet av ett separat dotterbolag för kraftproduktion utvärderats och kan 
var ett hinder i den fortsatta utvecklingen. 

Ett problem som kvarstår vid en fusion är att avtal avseende finansiell leasing av 
bioenergikombinatet kräver att leasingtagare och fastighetsägare inte är samma juridiska 
person. Något som kan lösas genom att avtalet övertas av Falu Elnät AB. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-05-30.  

Begäran om fusion från Falu Energi & Vatten AB 2016-05-25. 

Beslutsunderlag från Falu Energi & Vatten AB 2015-05-20. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag.  
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Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-06-07 
   
 
§ 142 Godkännande av aktieägaravtal och 

bolagsordning för Beyond Skiing Foundation 

 KS0631/15  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Godkänna aktieägaravtal samt bolagsordning. 
 

Reservation 
Patrik Liljeglöd (V) reserverar sig mot beslutet. Vänsterpartiet motsätter sig att Falu 
kommun söker att arrangera ett nytt VM eller OS. Bolagsordningen anger att man ska 
verka för detta och för kommunens trovärdighet bör vi endast godkänna detta avtal om vi 
är övertygande om att vi i framtiden vill arrangera ovanstående arrangemang. Av denna 
anledning yrkar jag avslag på förslag till bolagsordning.  

Svante Parsjö Tegnér (L) reserverar sig mot beslutet. 
  

Protokollsanteckning 
Maj Ardesjö (MP) och Erik Eriksson (MP): Miljöpartiet vill, i anslutning till skrivningen 
under punkt 1.4, om Falu kommuns stödjande av ansökan till Skid-VM 2025 och vinter-
OS 2026, lyfta frågan om en folkomröstning bland Faluns invånare före ansökan. MP anser 
att en folkomröstning behövs innan kommunala resurser läggs på nya evenemang av den 
här storleken. MP vill även varna för, att med de klimatförändringar som redan existerar 
och som kommer, kan det bli oerhört kostsamt att ordna snö i tillräcklig mängd. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2015 att kommunen tecknar sig för 10 
procent av aktierna i Beyond Skiing Foundation till en kostnad av 5000 kronor.  
Kommunfullmäktige skulle besluta om aktieägaravtalet och bolagsordningen den 14 april 
2016 men återremitterade ärendet för klarläggande om ansökan om skid-VM/OS, 
lekmannarevision och offentlighetsprincipen. 

Beslutet är enligt ledningsförvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-26.  

Aktieägaravtal och bolagsordning.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S), Mikael Rosén (M) och Joakim Storck (C): Enligt 
ledningsförvaltningens förslag.  

Patrik Liljeglöd (V) och Svante Parsjö Tegnér (L): Avslag.  
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt ledningsförvaltningens förslag.  
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Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-06-07 
   
 
§ 143 Godkännande av ändring av bolagsordning för 

Frauenzimmer AB 

 KS0344/16  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Godkänna ny bolagsordning för Frauenzimmer AB att gälla från och med när 
beslutet vinner laga kraft. 

 
Sammanfattning 
Bolaget har i dag brutet räkenskapsår vilket inte överensstämmer med övriga bolag i Falu 
kommuns bolagskoncern. Av det skälet föreslås att bolaget ändrar räkenskapsåret till 
kalenderår. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-05-24.  

Förslag till bolagsordning.  

Skrivelse från Frauenzimmer AB 2016-05-09.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag.  
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Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-06-07 
   
 
§ 144 Ansökan om förändrad borgensram för Falu 

Energi och Vatten AB och Frauenzimmer AB 

 KS0326/16  

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 skuldebre-
vens 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       20 000 000 kronor 
Falu kommuns förvaltning AB       50 000 000 kronor 
Falu energi & vatten AB   1 641 000 000 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  
Falu kraft AB      20 000 000 kronor 
Frauenzimmer AB        1 000 000 kronor  
 
Summa        4 902 000 000 kronor 

 
2. Kommunstyrelsen även har 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 respektive företag enligt vad som 
ovan angivits och med iakttagande av däri angivna principer. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2014 att utöka Falu energi & vatten 
ABs borgensram med 350 mnkr. Utökningen avsåg borgen för finansiering av 
datacentrets serverhallar som skulle byggas i anslutning till bolagets kraftvärmeverk 
under perioden 2015 – 2017. Planen var att Falu energi & vatten AB och en extern 
part skulle bilda ett särskilt bolag för att driva EcoDataCenter. 

I februari 2016 beslutade Falu energi & vatten att inte investera i de planerade hallarna i 
den form det var tänkt och styrelsen valde att återkalla sin framställan att bilda 
datacenterbolaget EcoDataCenter.  

Frauenzimmer AB, helägt bolag av Falu kommun, som äger och förvaltar fastigheten 
Falun 7:31 i Falu kommun, har inkommit med en begäran om kommunal borgen på  
1 mnkr. I fastigheten har sedan den övertogs vissa underhållsåtgärder genomförts 
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vilket innebär att bolaget har ett behov av att uppta lån för att klara likviditeten 
kommande år. 
 
Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-05-26, § 48. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-05-11. 

Ansökan om borgensram från Frauenzimmer AB 2015-11-10. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag.  
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§ 145 Godkännande av avsiktsförklaring gällande 

Högskolan Dalarnas samlokaliseringsutredning 

 KS0224/16  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Avsiktsförklaringen godkänns och överlämnas till högskolan Dalarna när den har 
undertecknats av kommunstyrelsens presidium. 

 
Sammanfattning 
Högskolan Dalarna tillsatte hösten 2015 en utredning för att ”allsidigt belysa 
förutsättningar för och konsekvenser av en samlokalisering av hela Högskolans 
verksamhet i Falun”. Utredningen ska vara klar i augusti 2016 och högskolans 
styrelse förväntas fatta beslut i lokaliseringsfrågan i november 2016. För att kunna 
slutföra utredningen önskar Högskolan Dalarna att Falu kommun redovisar hur 
kommunen är beredd att samverka med högskolan vad gäller lokaler, studentbostäder 
mm om högskolan väljer att lokalisera hela verksamheten till Falun. 

Ett förslag till avsiktsförklaring har därför tagits fram. Förslaget, som är avsett att 
undertecknas av kommunstyrelsens presidium, redovisar kortfattat på vilka sätt Falu 
kommun är beredd att samverka med högskolan. Förslaget finns beskrivet mer 
utförligt i skriften Samlokalisering av högskolan Dalarnas verksamhet till Falun – 
underlag från Falu kommun, som är avsedd att överlämnas till högskolan 
tillsammans med avsiktsförklaringen. 

En muntlig information om ärendet lämnades vid kommunstyrelsens 
utvecklingsutskotts sammanträde den 24 maj 2016.  

Beslutet är enligt ledningsförvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-26.  

Högskolan Dalarnas samlokaliseringsutredning – avsiktsförklaring från Falu kommun. 

Samlokalisering av högskolan Dalarnas verksamhet till Falun – underlag från Falu 
kommun. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S), Joakim Storck (C) och Svante Parsjö Tegnér (L): 
Enligt ledningsförvaltningens förslag.  

Patrik Liljeglöd (V): Yrkar på ett mer nyanserat förslag och föreslår att 
förutsättningarna ska vara att minst en 20-årig hyresförbindelse tecknas med 
högskolan, om vi investerar. Kostnaderna för planärende får läggas samman med 
byggkostnaderna och betalas av via hyran. 
 



 Sammanträdesprotokoll 37 (60) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-06-07 
   
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ledningsförvaltningens förslag.  
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§ 146 Godkännande av samverkansavtal mellan 

Landstinget Dalarna och Falu kommun 
avseende Familjecentral på Britsarvet 

 KS0366/12  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Godkänna samverkansavtal mellan Landstinget Dalarna och Falu kommun 
avseende familjecentral på Britsarvet. 
  

2. Finansiering av familjecentral sker inom beslutad anslagsram. 
 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut  

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna 
samverkansavtalet. 
 

Sammanfattning 
Efter diskussioner mellan kommun och landsting att skapa en familjecentral i Falun 
öppnades Elsborgs familjecentral i januari 2011.  

Samverkansberedningen för Falu kommun och landstinget Dalarna gav i uppdrag 
den 6 februari 2012 att tillsätta en styrgrupp och en arbetsgrupp som fick i uppgift att 
ta fram ett underlag för etablering av Familjecentral 2. Serviceförvaltningen har 
beretts representation i styrgruppen för den kommande familjecentralen och i 
styrgruppen representeras Falu kommun även av socialchefen samt skolchefen. 

Skapandet av ytterligare en familjecentral skulle vara en stor fördel och viktig satsning 
även utifrån likvärdighet för kommuninvånarna. Behovet av ytterligare en familjecentral 
har blivit än mer tydligt under den tid som Elsborgs familjecentral har varit i drift. 

Social- och skolförvaltningarna har under 2013 tagit fram ett gemensamt förslag 
kring start av ytterligare en familjecentral i Britsarvsområdet. Socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden har behandlat samverkansavtal, lokalprogram och 
avsiktsförklaring. Landstinget Dalarna har nu tagit fram ett samverkansavtal 
avseende familjecentral i Britsarvet. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-05-25. 

Förslag till samverkansavtal 2016-02-10. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag.  
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§ 147 Godkännande av riktlinjer vid hot, våld och 

allvarliga trakasserier mot förtroendevalda 

 KS0249/16  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

          Riktlinjer vid hot, våld och allvarliga trakasserier mot förtroendevalda godkänns. 
 

Kommunstyrelsens beslutar för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut  

Kommunikationskontoret får i uppdrag att ta fram en kommunikationsstrategi för 
förtroendevalda ur ett riskperspektiv. 
 

 
Sammanfattning 
Riktlinjerna ska tillämpas vid olika former av hot, våld och allvarliga trakasserier mot 
förtroendevalda i Falu kommun med koppling till deras offentliga uppdrag. 
 
Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-05-26, § 49. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-05-11.  

Riktlinjer vid hot, våld och allvarliga trakasserier mot förtroendevalda. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag.  
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§ 148 Godkännande av namnändring för Kommunala 

handikapprådet 
 KS0266/16  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Ändring av namnet Kommunala handikapprådet till Funktionshinderrådet (FR) 
godkänns. 
 

2. Anvisning för Funktionshinderrådet godkänns. 

 
Sammanfattning 
I Demokratiutredningen, som lämnades till regeringen i januari 2016, föreslås att 
alla kommuner ska ha ett funktionshinderråd. Utredningen menar att 
funktionshinderråden bör användas för strategiska beslut och vägval. Man lyfter 
också fram att de bör vara centralt placerade och att personer i ledande ställning i 
kommunerna och landstingen deltar i rådens arbete. I Falu kommun är det 
organiserat på detta sätt.  

Kommunala handikapprådet, KHR, beslutade den 9 mars 2016 att, under 
förutsättning av kommunstyrelsens godkännande, ändra namn till 
Funktionshinderrådet, förkortat FR.  

Beslutet är enligt verksamhetsutskottets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2016-05-23, § 17. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-18.  

Förslag till anvisningar för Funktionshinderrådet 2016-05-03. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt verksamhetsutskottets förslag.  
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§ 149 Svar på medborgarförslag Egen matlagning 

vid Montessoriförskolan Callisto 

 KS0395/12  
Beslut   
            

Medborgarförslaget avslås eftersom eventuella investeringar i syfte att anpassa 
Callistos kök för matlagning inte kommer att ske, i avvaktan på strategibeslut 
om framtida tillagningsmetoder. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag har framförts önskemål om att få egen matlagning vid 
Montessori-förskolan Callisto. Callisto är en tvåavdelningsförskola med ca 37 barn 
per dag. Callisto får mat från Haraldsboköket. Beräkningen är baserad på vad det 
kostar att gradera upp köket från mottagning av kyld mat till egen tillagning. 
Kostnaden för att konvertera köket på Callisto till tillagningskök är totalt ca 250 tkr. 
Av dessa kostnader står utrustning för ca 210 tkr och installation av utrustning samt 
grövre matning för ökad elförbrukning ca 40 tkr. Fastighetsägare till förskolan 
Callisto är Kopparstaden. Att föregå ett strategibeslut om egen tillagning på enskilda 
kök riskerar suboptimeringseffekter om man inte har en långsiktig plan vad gäller 
investeringar och tillagningsmetoder.   
 
Beslutet är enligt serviceutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens serviceutskott 2016-05-25, § 47. 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-10. 

Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-04-16, § 54.  

Medborgarförslag diariefört 2012-05-21.  
 
Delbeslut  
Anne Schlegel har inbjudits för att få möjlighet att yttra sig om sitt medborgarförslag 
vilket kommunstyrelsen beviljar. 

 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 

Medborgarförslagsställaren 
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§ 150 Godkännande av Utbyggnadsplan för bostäder 

2017-2019  
 KS0276/16  
Beslut   
 

Utbyggnadsplan för bostäder 2017-2019 godkänns. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog den 9 september 2011, Bostadsprogram 2012-2014. 
Bostadsprogrammet med dess vision och mål har legat fast under mandatperioden 
2011-2014 men utbyggnadsplanen 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 1 januari 2014 innebär att kraven på 
riktlinjerna är tydligare och bl a ställs krav på en regional samverkan. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet med nya riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. I avvaktan på ett nytt Bostadsprogram med riktlinjer och 
åtgärdsplan har en Utbyggnadsplan för 2017-2019 tagits fram för kommunstyrelsens 
godkännande. 

Även dokumentet Bostadsmarknaden i Falun som är en beskrivning av hur 
bostadsmarknaden i Falun ser ut med statistik och annat underlag, ska också uppdateras 
årligen. 

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-05-24, § 74. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-10. 

Utbyggnadsplan för bostäder 2017-2019. 

Kartbilaga till utbyggnadsplanen. 

Bostadsmarknaden i Falun 2016. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 151 Tomtpriser och försäljning av tomter i etapp 1 i 

Herrhagsskogen 

 KS0570/11  
Beslut   
 

1. Genomsnittspriset för en tomt i första etappen ska vara 520 000 kronor. 
 

2. I priset ingår anslutningsavgift för fjärrvärme men inga andra anslutningsavgifter. 
 

3. Tomtförsäljningarna delegeras till exploateringschefen liksom uppdraget  
att slutligt fastställa priserna utifrån tomtstorlek, topografi, läge i området, mark- 
och grundläggningsförhållanden m.m. 

 

Sammanfattning 
I augusti-september 2016 planerar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att 
via kommunens tomtkö bjuda ut 15 småhustomter i Herrhagsskogen till 
försäljning. Tomterna ingår i detaljplanen för småhus vid Herrhagsvägen. 
Detaljplanen omfattar förutom de 15 småhustomterna även en tomt som kan 
bebyggas med vårdboende, annat flerbostadshusboende eller t.ex. radhus. 
Utbyggnaden av gator m.m. för den första etappen av Herrhagsskogen påbörjades 
i maj 2016 och beräknas vara klar i slutet av oktober 2016. Etapp två av 
utbyggnaden av Herrhagsskogen sker enligt detaljplan för bostäder mellan 
Herrhagsvägen och Björklunden. Den detaljplanen omfattar ca 40 småhustomter 
och gatorna i den etappen planeras att byggas under 2017. 

Enligt kommunfullmäktigebeslut ska kommunstyrelsen fatta beslut om 
försäljningar av tomter inom nytillkommande exploateringsområden till 
markpriser som fastställs för varje område. 

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-05-24, § 75. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-12. 

 
_____________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 152 Godkännande av projektplan för framtagande 

av landsbygdsprogram för Falu kommun 

 KS0268/16  
Beslut   
 

Projektplanen för att ta fram ett nytt landsbygdsprogram för Falu 
kommun godkänns.  

 
Protokollsanteckning 
Maj Ardesjö (MP): Dialog med, och information till medborgarna, ska också ske via 
de sociala medier Falu kommun har tillgång till, den kommunala hemsidan samt via 
tidningen Vårt Falun. MP vill också tillägga att både Landsbygdsprogram och den 
fördjupade översiktsplanen för landsbygden måste se till att jordbruksmarken 
vidmakthålls och att livsmedelsförsörjning och livsmedelsproduktionen måste få stort 
fokus. 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 maj 2014 att stadsbyggnads- och 
näringslivskontoret får i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för delar 
av landsbygden i Falu kommun. I beslutet står också att parallellt med den 
fördjupade översiktsplanen för Faluns landsbygd ska ett nytt landsbygdsprogram 
som bl a hanterar service- och kollektivtrafikfrågor arbetas fram. Arbetet ska 
kännetecknas av god medborgardialog.  

Arbetet ska inledas med att ta fram en projektbeskrivning som ska redovisas för och 
godkännas av kommunstyrelsens utvecklingsutskott. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-05-24, § 77. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-02. 

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2014-05-13, § 83. 

 
_____________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Landsbygdsrådet 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 153 Justerat beslut om trafikrestriktioner på del av 

Margaretas väg 

 KS0333/11  
Beslut   
            

Kommunstyrelsens beslut den 30 augusti 2011, § 157, upphävs i den delen   
som omfattas av begränsat trafikutbud för del av Margaretas väg. 
  

Sammanfattning  
Ledningsförvaltningen har i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa statusen för 
Krondiksdammens dammkropp utifrån beslut från den 30 augusti 2011, som gäller 
ett inriktningsbeslut om äganderätten av Krondiksdammen. Redovisningen som 
önskas gäller en utvärdering av dammkroppen i ett dammsäkerhetsperspektiv kopplat 
till det beslut som kommunstyrelsen samtidigt fattade om restriktioner av tung trafik 
och busstrafik på vägen för dammkroppen vid Krondiksdammen. Kommunstyrelsen 
har att eventuellt ompröva gällande restriktioner för tyngre trafik, alltså frågan om 
vägen vid dammkroppen ska godkännas för trafik överstigande 3,5 ton.  

Stadskansliet konstaterar att kommunstyrelsens beslut om avstängning av busstrafik 
som fattades år 2011 inte gjordes ur ett dammsäkerhetsperspektiv.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen meddelar att vad gäller frågan om 
trafiksäkerhetsåtgärder kopplade till dammkroppen bedöms dessa vara uppfyllda.  

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-05-24, § 76. 

Förvaltningsgemensam tjänsteskrivelse, ledningsförvaltningen och miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, 2016-04-17.  

 
_____________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 154 Igångsättningstillstånd för investering i två 

digitala infartsskyltar 

 KS0288/16  

Beslut   
 

1. Igångsättningstillstånd för investering i två digitala infartsskyltar 
beviljas, en efter E16 vid infarten från Borlänge och en efter E16 vid 
infarten från Gävle.  

2. 300 000 kronor från serviceförvaltningen, IT-kontorets projekt Ny 
IT-plattform, omdisponeras till kommunikationskontorets projekt 
Digitala infartsskyltar. 

3. Eventuella kapital- och driftkostnader ska tas inom 
kommunikationskontorets befintliga driftsram. 

 
Reservation 
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Björn Ljungqvist (M), Svante Parsjö Tegnér 
(L) och Katarina Gustavsson (KD) reserverar sig mot beslutet. 

 
Sammanfattning 
I årsplan med budget 2016-2018 finns inom kommunstyrelsen, ledningsförvaltningen en 
total investeringsram om 5 087 000 kronor. Inom ramen ryms projektet Digitala 
infartsskyltar med en investering om 2 380 000 kronor. Projektet syftar till att anlägga två 
nya digitala infartsskyltar. Upphandling genomförs under hösten 2016 tillsammans med 
Borlänge kommun för att få ner kostnaderna. Den totala investeringen kommer maximalt 
att uppgå till 2 610 000 kronor. Serviceförvaltningen, IT-kontoret har aviserat att 300 000 
kronor av deras investeringsram avseende ny IT-plattform inte bedöms förbrukas under 
2016, varför en omdisponering mellan serviceförvaltningen och ledningsförvaltningen 
föreslås. 

Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-05-26, § 50. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-05-11. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag. 
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Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Björn Ljungqvist (M), Svante Parsjö Tegnér 
(L) och Katarina Gustavsson (KD): Avslag då kommunens ekonomiska läge inte tillåter en 
sådan investering.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ledningsutskottets förslag. 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 

Kommunikationskontoret 

IT-kontoret 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 48 (60) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-06-07 
   
 
§ 155 Delegation till vattensamordnaren Svärdsjöprojektet 
 KS0345/16  
Beslut   
 

1. Delegation ges till vattensamordnaren att godkänna avtal som har samband 
med flödesfrämjande aktiviter i anslutning till projektet Svärdsjö vattendrag. 
Delegationen gäller inte principiella avtal enligt KL 6 kap 34§. 
  

2. Inom budgetramen för kommunstyrelsens beslut den 3 juni 2014, § 159. 
 
Sammanfattning 
Svärdsjö vattendrag har under flera tillfällen (bl a åren 1981, 1985 och 2000) haft 
stora problem med omfattande skador på fastigheter, tekniska föremål och 
anläggningar utefter vattendraget till följd av höga flöden och vattennivåer. Orsaken 
till problemen längs Svärdsjövattendraget är, förutom stora nederbördsmängder, att 
det finns naturligt begränsade sektioner i vattensystemet, men det finns även andra 
byggnadstekniska begränsningar som påverkar framsläppande av vattnet. Det avtal 
som kan förekomma är frågan t ex om intrångsersättning, avtal om anläggande av 
provisorisk väg och tilläggsbeställningar motsvarande ÄTOR (ändrings och 
tilläggsarbeten där det krävs skyndsamma beslut).  

Beslutet är enligt stadskansliets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-05-24.  

 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Stadskansliet 
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§ 156 Uppdrag att genomföra genomlysning av 

socialförvaltningens verksamheter 

 KS0316/16  

Beslut   
            

1. Kommundirektören får i uppdrag att upphandla konsult för att genomföra 
genomlysning av socialförvaltningens verksamheter som ett komplement till 
den utredning som redan pågår genom KPMG.  I genomlysningen ska ingå att 
utreda om den så kallade Trelleborgsmodellen är tillämplig för att ytterligare 
effektivisera och öka samverkan mellan socialförvaltningen och 
arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen (AIK). 

2. Finansiering av genomlysningen sker genom särskilda framtidssatsningar 2016. 

3. En återrapportering ska ske till kommunstyrelsens ledningsutskott med förslag 
till åtgärder. 

 
Sammanfattning 
Under senaste året har socialförvaltningens hårt ansträngda situation diskuterats i olika 
forum. I samband med ett svar från ledningsförvaltningen där bemanningscenters 
verksamhet utvärderades beslutade kommunstyrelsens ledningsutskott att uppdra till 
kommundirektören att komma med förslag till en fördjupad genomlysning av 
socialförvaltningens verksamheter och kontaktytor. 

Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag med tillägg av punkt 3.  

 
Beslutsunderlag 
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-09.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Madelene Vestin (SD) och Björn 
Ljungqvist (M): Enligt ledningsutskottets förslag med tillägget att en återrapportering ska 
ske till kommunstyrelsens ledningsutskott med förslag till åtgärder. 

Patrik Liljeglöd (V): Avslag.  

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Susanne Norbergs m fl förslag.  
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_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Socialförvaltningen 

Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen 

Ledningsförvaltningen  
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§ 157 Tertialrapport 1 2016 för de kommunala 

bolagen och Räddningstjänst Dala Mitt 
 KS0014/16  
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 2016 samt utfall per  
2016-04-30.  

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-05-25.  

Bilaga med rapporter från Falu Energi & Vatten AB, Kopparstaden AB, Lugnet i  
Falun AB och Räddningstjänsten Dala Mitt. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
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§ 158 Yttrande till förvaltningsrätten om 

laglighetsprövning gällande beslutet om 
stängning av biblioteket och fritidsgården i 
Enviken 

 KS0290/16  
Beslut   
 

1. Godkänna yttrande till förvaltningsrätten. 
 
2. Paragarafen justeras omedelbart.  

 
Sammanfattning 
Beslutet innebär en stängning av fritidsgården i Enviken och ett beslut om att 
verksamheterna i Enviken ska drivas vidare i andra former. Beslutet fattas bl a av 
besparingsskäl. Slutligt beslut om budgeten och den ekonomiska flerårsplanen kommer att 
fattas av kommunfullmäktige den 16 juni 2016.   

Beslutet är enligt stadskansliets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-05-24. 

Förslag till yttrande till Förvaltningsrätten. 

Underrättelse från Förvaltningsrätten 2016-05-09. 

Föreläggande från Förvaltningsrätten 2016-04-25.  

Aktbilagor som inkommit till Förvaltningsrätten. 
 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningsrätten i Falun 
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§ 159 Justerad organisation av Falu kommuns 

kommunikationsverksamhet 
 KS0108/16  
Beslut   
 

1. Falu kommuns övergripande kommunikationsverksamhet samlas och 
samordnas inom kommunikationskontorets organisation från den 1 
september 2016. 

2. Omorganisationen hanteras ekonomiskt mellan förvaltningarna via 
årsabonnemang. 

3. Beslut från kommunstyrelsens allmänna utskott den 20 februari 2013 om 
att varje förvaltning ska ha utsett informationsansvarig med erforderlig 
kompetens och avsatt tid upphävs.  

4. Kommande rekryteringar av kommunikatörer och 
kommunikationsstrateger ska ske inom kommunikationskontorets 
organisation och inte ute på förvaltningarna. 

 
Sammanfattning 
I slutet av november 2015 inleddes en översyn av Falu kommuns 
kommunikationsverksamhet.  Översynen genomfördes för att belysa, dels hur väl 
kontoret lever upp till sitt uppdrag, dels hur behovet av kommunikativa tjänster ser ut 
idag jämfört med när rapporten Översyn och analys av informations- och 
kommunikationsverksamheten Falu kommun gjordes i november 2012. Översynen 
skulle också belysa vilka fördelar och nackdelar som finns med befintlig organisation 
där det finns kommunikatörer även i ett par förvaltningar (arbetsmarknads-, 
integrations- och kompetensförvaltningen samt miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen), samt om kommunikationsverksamheten är i behov av någon 
organisatorisk förändring. 

Översynen slår fast att nuvarande organisatoriska struktur inte fungerar optimalt och 
att den kommunikativa verksamheten är i behov av att samlas och samordnas för att 
fungera så effektivt som möjligt. Genom en organisationsförändring kan de resurser 
som Falu kommun lägger ner på kommunikativ verksamhet användas mer effektivt.  

Beslutet är enligt kommunikationskontorets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2016-05-23, § 18.  

Kommunikationskontorets tjänsteskrivelse 2016-04-25. 

Protokoll från CSG central samverkansgrupp Falu kommun 2016-05-11. 

Rapport översyn kommunikationsarbete Falu kommun 2016-03-16. 

 
 



 Sammanträdesprotokoll 54 (60) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-06-07 
   
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt verksamhetsutskottets förslag. 

Patrik Liljeglöd (V): Föreslår att sista ordet i beslutspunkt 2 ändras till ramväxling. 

Svante Parsjö Tegnér (L): Föreslår avslag pga för långt avstånd mellan kommunikatörerna 
och förvaltningarna. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer verksamhetsutskottets förslag till beslut mot Svante Parsjö Tegnérs 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt verksamhetsutskottets 
förslag.  

Därefter ställs Patrik Liljeglöds förslag gällande beslutspunkt 2 mot verksamhetsutskottets 
förslag och ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.  

 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Niklas Lind, kommunikationschef 

Inger Klangebo, chef ledningsförvaltningen 

Margaretha Åslund, chef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Maria Jonsson, chef arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen 

Pelle Ahnlund, chef kultur- och fritidsförvaltningen 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 55 (60) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-06-07 
   
 
§ 160 Godkännande av internkontrollplan för 

arbetsmarknads-, integrations- och 
kompetensförvaltningen 2016  

 KS0278/16  
Beslut   
 

Internkontrollplan för arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen 
2016 godkänns. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges reglemente för internkontroll antogs den 12 oktober 2006 och 
gäller från den 1 januari 2007. Reglementet syftar till att säkerställa att tillämpliga 
lagar, föreskrifter, riktlinjer och interna styrdokument följs, att den finansiella 
rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig samt att eliminera 
eller upptäcka eventuella fel och brister. Varje år ska styrelsen/nämnder anta en 
särskild plan för den interna kontrollen enligt de gemensamma anvisningar som 
kommunstyrelsen utfärdar. 

Beslutet är enligt verksamhetsutskottets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2016-05-23, § 16. 

Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse  
2016-04-28.  

Förslag till internkontrollplan för arbetsmarknads-, integrations- och 
kompetensförvaltningen 2016. 

  
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 56 (60) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-06-07 
   
 
§ 161 Entledigande samt fyllnadsval som ersättare i 

Föreningen studenternas hus Kåre 

 KS0002/16  
Beslut   
 

1. Fredrik Adophson (L) entledigas från uppdraget som ersättare i styrelsen för 
Föreningen studenternas hus Kåre.  
 

2. Sonny Nygårds (L) utses som ny ersättare i styrelsen för Föreningen studenternas 
hus Kåre.  

 
 
Sammanfattning 
Fredrik Adolphson har begärt att få bli entledigad från uppdrag som ersättare i Föreningen 
studenternas hus Kåre.  

 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Fredrik Adolphson 2016-05-11.  

 

Förslag till beslut 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Entledigad 

Vald 

Förtroendemannaregistret 

Föreningen studenternas hus Kåre 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 57 (60) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-06-07 
   
 
§ 162 Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet, 

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

    
Beslut   
 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Skid-VM i Falun AB 2016-02-19. 

Protokoll Skid-VM i Falun AB 2016-02-03. 

Protokoll Skid-VM i Falun AB 2015-12-17. 

Protokoll extra bolagsstämma Skid-VM i Falun AB 2015-12-17.  

Protokoll Region Dalarna 2016-03-18. 

Protokoll Region Dalarna 2016-02-10. 
 

 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 58 (60) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-06-07 
   
 
§ 163 Anmälningsärenden 

 KS0079/16  
Beslut   
 

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

 
1. Protokoll Falu Kraft 2016-03-23 
2. Protokoll Falu Energi & Vatten AB 2016-03-23 
3. Protokoll Falu Elnät 2016-03-23 

 
KS0019/16 
KS0019/16 
KS0019/16 
 
 

           
 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 59 (60) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-06-07 
   
 
§ 164 Delegationsärenden 

 KS0080/16  
Beslut   
 

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

1. Delegationsbeslut 2016-05-24 Ansökan från tandläkarmottagning om 
tillstånd att använda övervakningskamera  

2. Delegationsbeslut Hyra toalettvagn Sundborn 2016  
3. Fullmakt att företräda Falu kommun på Envikens Elkrafts föreningsstämma 

den 23 maj 2016 
4. Fullmakt för Mats Dahlström att företräda Falu kommun vid Coompanion 

kooperativ utveckling Dalarnas föreningsstämma 2016 
5. Fullmakt för Mats Dahlström att företräda Falu kommun vid Dala Vindkraft 

ekonomiska föreningsstämma 2016 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
1. Delegationsbeslut om överlåtelse av exploateringsavtal för 

verksamhetsområde på Myran samt nyttjanderätt avseende upplag av massor  
2. Delegationsbeslut Marköverlåtelse och servitut mm 7 juni 2016 

 
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen 

1. Delegationsbeslut anställningsärenden inom arbetsmarknads- integrations- 
och kompetensförvaltningen, AIK, 2016-05-23, delegat Maria Jonsson 

2. Delegationsbeslut anställningsärenden inom arbetsmarknads- integrations- 
och kompetensförvaltningen, AIK, 2016-05-23, delegat Niklas Wolff 

3. Delegationsbeslut anställningsärenden inom arbetsmarknads- integrations- 
och kompetensförvaltningen, AIK, 2016-05-23, delegat Pia Larshans-Bodare 

4. Sammanställning avtal/överenskommelser inom Arbetsmarknads- 
integrations-och kompetensförvaltningen, AIK 2016-05-24, undertecknade 
enligt delegation, delegat Elisabeth Lundgren 

5. Sammanställning avtal/överenskommelser inom Arbetsmarknads- 
integrations-och kompetensförvaltningen, AIK 2016-05-24, undertecknade 
enligt delegation, delegat Maria Jonsson 
 
 

 
KS0328/16 
 
KS0005/16 
KS0002/16 
 
KS0002/16 
 
KS0002/16 
 
 
KS0616/14 
 
KS0220/16 
 
 
KS0102/16 
 
KS0102/16 
 
 
KS0102/16 
 
 
KS0096/16 
 
 
KS0096/16 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 60 (60) 
Falu kommun  Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen  2016-06-07 
   
IT-kontoret 

1. Avrop Symnatec 
2. Beställning av licenser och tjänster via Wizkids 
3. Beställning av SmartAss Procydo 
4. Analys databaskonvertering  
5. Beställning avseende supporttjänster 
6. Beställning av support 

 
Personalkontoret 

1. Delegationsbeslut Bemanningscenter april 2016 
2. Delegationsbeslut facklig tid april-maj 2016 
3. Delegationsbeslut förhandlingar tid april-maj 2016 
4. Delegationsbeslut lönerevision april-maj 2016 
5. Delegationsbeslut pensioner mars-april 2016 
6. Delegationsbeslut personalärenden i Falu kommun april-maj 2016 
7. Delegationsbeslut PKT chefer: april-maj 2016 

 

 
 
KS0332/16 
KS0339/16 
KS0340/16 
KS0306/16 
KS0280/16 
KS0305/16 
 

KS0054/16 
KS0063/16 
KS0062/16 
KS0058/16 
KS0064/16 
KS0060/16 
KS0061/16 

1. Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-05-24 
2. Protokoll från kommunstyrelsens serviceutskott 2016-05-25 
3. Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-05-26 
4. Protokoll från kommunstyrelsen verksamhetsutskott 2016-05-23 
5. Protokoll från kommunstyrelsens förhandlingsutskott 2016-03-16,  

2016-04-14 och 2016-05-16 
 

Se 
www.falun.se 
 
 
 
KS0052/16 
 

 

 

http://www.falun.se/
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