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§ 199 Ansökan om kommunal borgen från 

Borgärdets Vägförening 

 KS0525/15  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Bevilja Borgärdets Vägförening en kommunal borgen om 
maximalt 1 300 000 kronor under 10 år, med successiv minskning 
i paritet med amortering, att användas i samband med förestående 
ombyggnad av gator och vägar i Svärdsjö. 

 
Sammanfattning 
Borgärdets Vägförening har inkommit med en ansökan daterad 9 september 
2015 rörande kommunal borgen uppgående till 1 300 000 kronor avseende 
kostnader för förstärkning och ytbeläggning av gator i Svärdsjö centrum 
inklusive ombyggnader i centrum. 
De totala kostnaderna beräknas uppgå till 2 250 000 kronor varav 
450 000 kronor uppges utgöra bidrag från Falu kommun (centrumom-
byggnad), härutöver svarar vägföreningen för 500 000 kronor och 
resterande del planerar man ska täckas genom banklån om 1 300 000 
kronor som ska amorteras under en 10-årsperiod.  

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-09-23. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S), Jonny Gahnshag (S), Madelene Vestin (SD), Mats 
Dahlström (C), Patrik Liljeglöd (V), Mikael Rosén (M) och Richard Holmqvist (MP): 
Enligt ekonomikontorets förslag. 
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§ 200 Hemställan angående godkännande om 

borgensåtagande för Region Dalarna 

 KS0532/15  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Godkänna att Region Dalarna tecknar en proprieborgen om 
8 750 000 kronor för köp av 1,25 tågset.  

 
Sammanfattning 
Region Dalarna har inkommit med en hemställan daterad den 15 
september 2015 om att kommunen ska godkänna att förbundet tecknar en 
proprieborgen om 8 750 000 kronor för köp av tåg.  

Tåg i Bergslagen (TiB) har under en period hyrt tåg av Skånetrafiken. 
Detta hyresavtal upphör den 14 december 2015 och kan inte förlängas. 
Östgötatrafiken har tåg att sälja till en köpeskilling om totalt 35 mnkr. 
Avsikten är nu att låta vagnbolaget, AB Transitio, i vilket Region 
Dalarna är en av 20 ägare, köpa fem tågset varav Region Dalarnas andel 
är 1,25 tågset eller en fjärdedel av 35 mnkr (=8 750 000 kr).  

Enligt Region Dalarnas förbundsordning måste medlemmarna godkänna 
de borgensåtaganden som förbundet avser att ingå. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag, med strykning av genom vem köpet görs 
eftersom det är felaktigt. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-09-23. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Rosén (M) och ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag 
med strykning av genom vem köpet görs eftersom det är felaktigt. 
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§ 201 Kommunens delårsrapport 2015-08-31 med 

årsprognos för Falu kommun 

 KS0418/15  
Beslut   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Delårsrapport 2015-08-31 för Falu kommun godkänns.  

2. De nämnder som i sin prognos aviserat negativt resultat åläggs att vidta åtgärder för 
att så långt som möjligt reducera överskridandena. 

 
Sammanfattning 
Ekonomikontoret har upprättat delårsrapport per den 31 augusti 2015 för 
Falu kommuns verksamheter. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-09-30. 

Delårsrapport Falu kommun. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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§ 202 Redovisning av ej slutförda medborgarförslag 

 KS0023/15  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Stadskansliets redovisning av medborgarförlag som inte färdigbehandlats 
den 26 augusti 2015 godkänns.  

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning årligen 
vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de medborgar- 
förslag som inte färdigbehandlats. 
 
Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 9 april 
2015. 
 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-07-02. 

Sammanställning av medborgarförslag som inte färdigbehandlats den 26 augusti 2015. 

Protokoll från utvecklingsutskott 2015-09-14, § 72. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 203 Redovisning av ej slutförda motioner  
 KS0023/15  
Beslut 
 
Verksamhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
                    

 Stadskansliets redovisning av motioner som inte färdigbehandlats 
 den 26 augusti 2015 godkänns. 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning årligen vid  
kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de 
motioner som inte färdigbehandlats. 

Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 9 april 
2015. 

Beslutet är enligt verksamhetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-08-26. 

Sammanställning av motioner som inte färdigbehandlats den 26 augusti 2015. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-09-15, § 36.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt verksamhetsutskottets förslag. 
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§ 204 Svar på förslag till förbättrade demokratiska 

strukturer 

 KS0105/15  
Beslut 
  

Ärendet återremitteras för att inarbeta dagens synpunkter och  
tidigare yrkanden i val- och demokratinämndens förslag till svar. 

 
Protokollsanteckning 
Motion från Patrik Liljeglöd (V), Mikael Rosén (M), Svante Parsjö Tegnér (FP),  
Maria Gehlin (FAP) och Katarina Gustavsson (KD) Stärk den demokratiska ordningen i 
nämndernas och kommunstyrelsens reglemente KS0314/15 ska remitteras till val- och 
demokratinämnden och besvaras tillsammans med dagens återremitterade ärende. 
  
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 april 2015 att uppdra åt val- och demokratinämnden att 
prioritera kommunstyrelsens remiss, vad gäller förslag till förbättrade demokratiska 
strukturer. Enligt kommunstyrelsens beslut ska uppdraget hanteras inom val- och 
demokratinämnden. 

I förslaget ligger sex (6) konkreta åtgärder hur de folkvalda ska förstärka den demokratiska 
plattformen för den politiska infrastrukturen. 
Föreslagna åtgärder har betydelse för den politiska organisationen i sin helhet. 

Val- och demokratinämnden föreslår att ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 juni 
2015, reviderad den 21 september 2015, med tillägg under punkt 4 Alla beslutsfattare ska 
ha handlingar och beslutsinformation i god tid före mötet, är svar på förslag till förbättrade 
strukturer. Vidare att styrelse och nämnder får i uppdrag att vidta föreslagna åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-08. 

Protokoll från val - och demokratinämnden 2015-09-21, § 36. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt val- och demokratinämndens förslag. 

Patrik Liljeglöd (V), Maria Gehlin (FAP), Svante Parsjö Tegnér (FP) och Mikael Rosén 
(M): Återremiss för att inarbeta dagens synpunkter och tidigare yrkanden i val- och 
demokratinämndens förslag till svar. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden prövar om ärendet ska återremitteras mot att det ska avgöras idag och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras för att inarbeta dagens 
synpunkter och tidigare yrkanden i val- och demokratinämndens förslag till svar. 
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_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
 
Val- och demokratinämnden 

Stadskansliet 
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§ 205 Förändrat aktieägaravtal med Svenska 

Skidspelen AB 

 KS0225/15  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
 

1. Förslag till aktieägaravtal och bolagsordning godkänns. 

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

3. Falu kommun tecknar sig härmed för 225 aktier à 500 kronor, 
totalt 112 500 kronor. 

4. Finansiering sker via eget kapital. 

Jäv 
Kenneth Wåhlberg (S) deltar inte i handläggningen av detta ärende. 
 
Sammanfattning 
Dialog har förts under det gångna året om hur världscupen ska arrangeras och vilka 
roller de olika organisationerna ska ha. Ett principdokument som beskriver detta har 
tagits fram och godkänts av kommunfullmäktige den 9 april 2015. Syftet med att ta in fler 
ägare i bolaget är att skapa en organisation som säkrar erfarenheterna från VM, säkrar 
Svenska Skidförbundets kompetens och erfarenheter samt skidspelsföreningarnas 
engagemang. Kommunfullmäktige beslutade därför i juni 2015 att anta aktieägaravtal och 
att teckna sig för aktier i det nya bolaget. Svenska Skidspelen AB och Svenska 
Skidförbundet har behövt reglera ytterligare förutsättningar i samarbetet vilket medfört att 
aktieägaravtal, bolagsordning och värdet av aktierna har förändrats.  

Beslutet är enligt kommundirektörens förslag, exklusive förslag till finansiering. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag aktieägaravtal oktober 2015. 

Gällande bolagsordning 1998-11-04. 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-09-30. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt kommundirektörens förslag med ändring av att 
finansiering sker via eget kapital. 

Patrik Liljeglöd (V): Avslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar  
enligt kommundirektörens förslag med ändring av att finansiering sker via eget kapital. 
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Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  
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§ 206 Igångsättningstillstånd för utbyggnad av 

allmän plats för Lilla Källviken etapp 2 

    
Beslut 
 

1. Bevilja igångsättningstillstånd för utbyggnad av allmän plats för  
Lilla Källviken etapp 2. 
 

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

 
Sammanfattning 
För området Lilla Källviken finns sedan 2013 en detaljplan för bostäder.  
Gator m m för etapp 1 färdigställdes 2014 och utbyggnaden av gator m m för  
etapp 1B är snart klar. Lilla Källviken AB som äger den del av planområdet där  
utbyggnad nu pågår har den 22 juni 2015 beställt utbyggnad av etapp 2. Lilla Källviken 
AB ska bekosta utbyggnaden genom erläggande av gatukostnadsersättning. 
Projektering och upphandling planeras under hösten 2015 och anläggningsarbeten 
beräknas kunna påbörjas under vintern 2016. Gator m m beräknas vara klara att tas  
i bruk tidig höst 2016.  
 
Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-05-31. 

Protokoll från ledningsutskottet 2015-09-17, § 76. 
 
___________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 207 Beslut om påbörjande av utbyggnad av allmän 

plats för etapp 2 i Lilla Källviken 

 KS0713/09  
Beslut 
 

1. Utbyggnad av allmän plats för etapp 2 i Lilla Källviken får 
påbörjas. 

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

3. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att 
upphandla och genomföra entreprenaden. 

 
Sammanfattning 
För området Lilla Källviken finns sedan 2013 en detaljplan för bostäder. 
Gator mm för etapp 1A färdigställdes 2014 och utbyggnaden av gator 
mm för etapp 1B är snart klar. Lilla Källviken AB som äger den del av 
planområdet där utbyggnad nu pågår har den 22 juni 2015 beställt 
utbyggnad av etapp 2. Lilla Källviken AB ska bekosta utbyggnaden av 
etapp 2 genom erläggande av gatukostnadsersättning. 

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-14.  

Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-09-14, § 73. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 17 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 208 Svar på revisionsrapport Granskning av intern 

kontroll 
 KS0403/15  
Beslut 
 

1. Ekonomikontorets tjänsteskrivelse den 31 augusti 2015 överlämnas till 
kommunrevisionen som kommunstyrelsens yttrande över revisionsrapporten. 
 

2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna och de egna förvaltningarna att arbeta mer 
aktivt med processbeskrivningar och se till att tillräckliga resurser avsätts för 
internkontrollarbetet. 

 
 
Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat den interna kontrollen i Falu 
kommuns förvaltningar 2014. Kommunrevisionen uppdrar till kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder att yttra sig över rapporten.  
 
Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-08-31. 

Protokoll från ledningsutskottet 2015-09-17, § 77. 
 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 

Samtliga nämnder/förvaltningar/kontor  

 
 

 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 18 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 209 Medfinansiering Leader Dalälvarnas 

utvecklingsområde 

 KS0510/15  
Beslut 
 

Falu kommun medfinansierar Leaderområdet ”Dalälvarnas 
Utvecklingsområde” med 3 818 492 kronor för kommande period 
uppdelat på 7 år vilket innebär 545 499 kronor per år.  

Finansiering sker via kommunstyrelsens konto särskilda 
framtidsprojekt, K730.100203. Första utbetalning till projektet 
kommer att ske år 2016. 

 
Sammanfattning  
Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Malung/Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, 
Vansbro och Älvdalens kommuner har gemensamt ansökt och blivit god-
kända som Leaderområdet, Dalälvarnas utvecklingsområde. 
Jordbruksverket har beviljat en budgetomslutning om 62 767 207 kronor, 
fördelat på 53 914 904 kronor för Landsbygdsfonden, 4 398 716 kronor 
för Regionala fonden och 4 453 587 kronor för Sociala fonden. 
För att hela budgetomslutningen ska tillfalla Dalälvarnas 
utvecklingsområde krävs offentlig medfinansiering med 33 % vilket 
innebär 20 713 178 kronor för en period om 7 år.  

För Falu kommun önskas en medfinansiering om 3 818 492 kronor för 
kommande period uppdelat på 7 år vilket innebär 545 499 kronor per år. 
Nytt för kommande programperiod är att Dalälvarnas utvecklingsområde 
har tilldelats budget att bevilja projektmedel ur Regionala och Sociala 
fonden. 

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-31.  

Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-09-14, § 74. 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Dalälvarnas utvecklingsområde 

Landsbygdsrådet 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 19 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 210 Godkännande av utvecklingsavtal mellan 

Högskolan Dalarna och Falu kommun 

 KS0482/15  
Beslut 
 

Förslag till utvecklingsavtal mellan Högskolan Dalarna och  
Falu kommun för åren 2015-2018 med en kostnad på 1 500 000 kronor 
per år godkänns. Medlen utbetalas kvartalsvis i förskott.   

 
Sammanfattning 
Med anledning av att nuvarande utvecklingsavtal med Högskolan Dalarna löper ut har 
förhandlingar först med Högskolan Dalarna om fortsatt engagemang under ytterligare en 
treårsperiod. Förhandlingarna har resulterat i bilagda förslag till utvecklingsavtal för 
perioden 2015-2018. 

Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-23. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S), Svante Parsjö Tegnér (FP) och Mikael Rosén (M): 
Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

Patrik Liljeglöd (V): Avslag för att använda pengarna inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Högskolan Dalarna 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 20 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 211 Yttrande till Mark- och miljödomstolen 

angående detaljplan för bostäder väster om 
Storgårdsvägen i Bjursås 

    
Beslut 
 

1. Förslag till yttrande den 23 september 2015 antas som Falu kommuns yttrande i 
mål nr P 230-15, angående detaljplan för bostäder väster om Storgårdsvägen i 
Bjursås. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
Sammanfattning 
Beslutet är enligt ledningsförvaltningens förslag. 
 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-23. 

_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Mark-och miljödomstolen 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 21 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 212 Ansökan ur Incitamentsfonden angående 

projektet Alla på snö 

 KS0423/15  
Beslut 

 
Projektet Alla På Snö beviljas ett bidrag om 25 000 kronor. 

 

Sammanfattning 
I samband med skid-VM och projektet Knowledge of Dalarna 
genomförde den kommunala skolan årskurs 3 en aktivitet med Snöglädje 
som tema. Projektet ville skapa förutsättningar för elever att prova på 
snöaktiviteter. Projektet genomfördes som ett pilotprojekt i mindre skala. 
Barnen fick tillbringa en dag i Källviksbacken med elever från 
gymnasieskolan som ledare. Projektet avslutades med att två klasser 
lottades att åka till Sälen. Här fick man under ledning av instruktörer 
prova på den alpina grenen. Projektet drevs i samarbete med Svenska 
skidförbundet, Dalarnas skidförbund, Skistar, skidklubbar i Falun, 
Källviksbackens skidanläggning m fl. 

Av de barn som åkte till Sälen var ca 40 % nysvenskar, som aldrig provat 
skidåkning. Bland de övriga barnen var det långt ifrån alla som tidigare 
haft möjlighet att åka skidor. Aktiviteten når på ett naturligt sätt 
ekonomiskt utsatta grupper. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan för projekt Alla På Snö 2015-06-16. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-09-23. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 

Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) 

Projektsamordnare Lena Öhman 
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 22 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 213 Svar på remiss Riskhanteringsplan för Falu 

tätort enligt förordningen om över-
svämningsrisker 

 KS0424/15  
Beslut 
 
1. Stadskansliets tjänsteskrivelse daterad den 28 september 2015 är Falu kommuns svar 

till Länsstyrelsen Dalarna på remiss Riskhanteringsplan för Falu tätort enligt 
förordningen om översvämningsrisker. 
 

2. Stadskansliet får i uppdrag att redovisa konsekvensen av riskhanteringsplanen vid 
ledningsutskottets sammanträde i februari 2016. 

Sammanfattning  
Ledningsförvaltningen lämnar genom stadskansliet svar på remissen. Samråd har skett med 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Falu Energi och Vatten AB (FEV) har lämnat 
synpunkter i ärendet.  
Inom ramen för arbetet enligt förordningen om översvämningsrisker har Länsstyrelsen 
Dalarna upprättat en riskhanteringsplan för Falu tätort. Som grund för riskhanteringsplanen 
har tidigare hot och riskkartor framtagna av Länsstyrelsen och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) använts. Riskhanteringsplanen består av mål och 
åtgärder för att minska risken för att människors hälsa, miljön, kulturarvet och att 
ekonomisk verksamhet drabbas av skador till följd av översvämning.  

Vid fastställelse av planen ger det som konsekvens för Falu kommun att åtgärderna ska 
genomföras under nästa cykel i översvämningsförordningen 2016-2021. 
Riskhanteringsplanen ska också miljöbedömas enligt Miljöbalken och 
miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och ingår i samrådet.  

Vid antagande av riskhanteringsplanen för Falu tätort har Falu kommun att förhålla sig till 
de mål och åtgärder som ingår där. De föreslagna åtgärderna kan till viss del göras inom 
egen verksamhet. Det krävs i andra fall att åtgärderna ska utföras av FEV. Dessutom måste 
också fram en finansiering av vissa förslag. I den sistnämnda delen måste stadskansliet få 
återkomma och redovisa effekterna av beslutade åtgärder. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Länsstyrelsen Dalarna Riskhanteringsplan för Falu tätort enligt förordningen 
om översvämningsrisker 2015-06-15. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-09-28. 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 23 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Dalarna, Beredskapsfunktionen 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Falu Energi och vatten AB 

Stadskansliet 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 24 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 214 Presentation av ny gymnasiechef 
    
Beslut 
 

Kommunstyrelsen hälsar Johan Svedmark, ny gymnasiechef, välkommen till  
Falu kommun. 
 

 
Sammanfattning 
Johan Svedmark, ny gymnasiechef, presenterar sig för kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 25 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 215 Entlediganden samt fyllnadsval till 

verksamhetsutskottet 
 KS0002/15  
Beslut 
 

1. Anna Strindberg (S) och Maj Ardesjö (MP) entledigas från sina uppdrag som 
ersättare i verksamhetsutskottet. 
 

2. Kenneth Wåhlberg (S) och Mats Wiklund (MP) utses som nya ersättare i 
verksamhetsutskottet. 
 

 
Sammanfattning 
Anna Strindberg (S) och Maj Ardesjö (MP) begär att få bli entledigade från sina uppdrag 
som ersättare i verksamhetsutskottet. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Anna Strindberg 2015-08-31. 

Avsägelse från Maj Ardesjö 2015-09-01. 

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

Valda 

Förtroendemannaregistret 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 26 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 216 Entledigande samt fyllnadsval av vice 

ordförande, ny ersättare samt insynsplats i 
utvecklingsutskottet 

 KS0002/15  
Beslut 
 

1. Linnea Risinger (MP) entledigas som ledamot och 1:e vice ordförande i 
utvecklingsutskottet. 
 

2. Richard Holmqvist (MP) entledigas som ersättare i utvecklingsutskottet. 
 

3. Janina Bengtsson (FAP) entledigas från insynsplats i utvecklingsutskottet. 
 

4. Richard Holmqvist (MP) utses som ny 1:e vice ordförande i utvecklingsutskottet. 
 

5. Maj Ardesjö (MP) utses som ny ersättare i utvecklingsutskottet. 
 

6. Sven-Olof Ytterholm (FAP) utses som ny partirepresentant  till insynsplats i 
utvecklingsutskottet. 
 

 
Sammanfattning 
Linnea Risinger (MP) begär att få bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot och förste 
vice ordförande i utvecklingsutskottet. 
Janina Bengtsson (FAP) begär att få bli entledigad från insynsplatsen i 
utvecklingsutskottet. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Linnea Risinger 2015-09-08. 

Avsägelse från Janina Bengtsson 2015-09-14. 

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

Valda 

Förtroendemannaregistret 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 27 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 217 Entledigande samt fyllnadsval av ny ersättare i 

serviceutskottet 
 KS0002/15  
Beslut 
 

1. Anna Strindberg (S) entledigas som ersättare i serviceutskottet. 
 

2. Kenneth Wåhlberg (S) utses som ny ersättare i serviceutskottet. 
 

 
Sammanfattning 
Anna Strindberg (S) begär att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
serviceutskottet. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Anna Strindberg 2015-08-31. 
 

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

Vald 

Förtroendemannaregistret 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 28 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 218 Entledigande samt fyllnadsval till 

Folkhälsorådet 
    
Beslut 
 

1. Linnea Risinger (MP) och Janina Bengtsdotter (FAP) entledigas från uppdraget 
som ledamot i folkhälsorådet. 
 

2. Mats Wiklund (MP) väljs till ny ledamot i folkhälsorådet.  
 

3. Ny ledamot efter Janina Bengtsdotter (FAP) väljs på nästa 
kommunstyrelsesammanträde. 
 

Sammanfattning 
Linnea Risinger och Janina Bengtsdotter har inkommit med begäran om entledigande från 
uppdraget som ledamot i folkhälsorådet. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigade från Linnea Risinger 2015-09-08. 

Begäran om entledigade från Janina Bengtsdotter 2015-09-14. 
 

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

Entledigade 

Valda 

Förtroendemannaregistret 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 29 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 219 Entledigande samt val av ombud till Västra 

Falun AB:s bolagsstämmor 

    
Beslut 
 

1. Linnea Risinger (MP) entledigas från uppdraget som ombud vid Västra  
Falun AB:s bolagsstämmor. 
 

2. Richard Holmqvist (MP) utses som nytt ombud vid Västra Falun AB:s 
bolagsstämmor. 

 
Sammanfattning 
Linnea Risinger (MP) begär att få bli entledigad från uppdraget som ombud vid Västra 
Falun AB:s bolagsstämmor. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigade från Linnea Risinger 2015-09-08. 

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

Vald 

Västra Falun AB 

Förtroendemannaregistret 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 30 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 220 Entledigande samt fyllnadsval ombud 

Intresseföreningen Bergslaget  
    
Beslut 
 

1. Linnea Risinger (MP) entledigas från uppdraget som ombud till Intresseföreningen 
Bergslagets årsmöte 2015. 
 

2. Staffan Mild (MP) utses som nytt ombud till Intresseföreningen Bergslagets 
årsmöte 2015. 
 

Sammanfattning 
Linnea Risinger (MP) har begärt att få bli entledigad från uppdraget som ombud till 
Intresseföreningen Bergslagets årsmöte 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Linnea Risinger 2015-09-08. 

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

Vald 

Intresseföreningen Bergslaget 

Förtroendemannaregistret 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 31 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 221 Fyllnadsval ledamot i Arkivcentrum, ersättare 

ombud vid Falu Stadshus AB:s bolagsstämmor 
samt ersättare ombud vid Visit Falun Södra 
Dalarna AB:s bolagsstämmor 

    
Beslut 
 

1. Anna Strindberg (S) utses som ny ledamot i Arkivcentrum i Dalarnas  
ekonomiska förening. 
 

2. Anna Strindberg (S) utses som ny ersättare ombud vid Falu Stadshus AB:s 
bolagsstämmor. 
 

3. Anna Strindberg (S) utses som ny ersättare ombud vid Visit Falun Södra  
Dalarna  AB:s bolagsstämmor. 

  
 
Sammanfattning 
Staffan Nilsson (S) entledigades från uppdrag som ledamot i Arkivcentrum,  
ersättare ombud vid Falu Stadshus AB:s bolagsstämmor samt ersättare  
ombud vid Visit Falun Södra Dalarna AB:s bolagsstämmor på kommunstyrelsens 
sammanträde den 25 augusti 2015.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-08-25, § 186. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Vald 

Arkivcentrum 

Falu Stadshus AB 

Visit Falun Södra Dalarna AB 

Förtroendemannaregistret 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 32 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 222 Entledigande samt fyllnadsval Föreningen 

Studenternas Hus Kåre 

    
Beslut 
 

1. Lars Åkerstedt (M) entledigas från uppdraget som ordinarie styrelseledamot  
i Föreningen Studenternas Hus Kåre. 
 

2. Jan-Olof Montelius (M) utses som ny ordinarie styrelseledamot i Föreningen 
Studenternas Hus Kåre. 
 

Sammanfattning 
Lars Åkerstedt (M) begär att få bli entledigad från uppdraget som ordinarie styrelseledamot 
i Föreningen Studenternas Hus Kåre. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Lars Åkerstedt 2015-08-21. 

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

Vald 

Föreningen Studenternas Hus Kåre. 

Förtroendemannaregistret 
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 33 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 223 Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet, 

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

    
Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
 

Sammanfattning 
Aktuell information från Tillväxtrådet, Miljörådet, Folkhälsorådet, 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. 
 
Beslutsunderlag 
Styrelseprotokoll Lugnet i Falun AB 2015-03-11. 

Styrelseprotokoll Lugnet i Falun AB 2015-05-21 Bolagsstämma. 

Styrelseprotokoll Lugnet i Falun AB 2015-05-21. 

Protokoll Region Dalarna 2015-06-17. 

 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 34 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 224 Anmälningsärenden 

    
Beslut 

 

Kommunstyrelsen har tagit del av anmälda ärenden. 

 
Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning. 
 
 
 
  



FALU KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
ANMÄLNINGSÄRENDEN SAMMANTRÄDE 2015-10-06 

 
Ärende  Diarienummer 

 
1. EKT Remiss från Skolinspektionen Ansökan om godkännande som 

huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid 
Plusgymnasiet i Falun i Falu kommun from läsåret 2016/2017 dnr 32-
2015:858 - Beslut från Skolinspektionen angående Ansökan om godkännande 
som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid 
Plusgymnasiet i Falun i Falu kommun from läsåret 2016/2017 dnr 32-
2015:858  
 

2. SBK Remiss från Länsstyrelsen Dalarnas län med begäran om yttrande 
gällande avloppsfrågan i Lisselbo, Falu kommun - Beslut från Statens VA-
nämnd 2015-07-28 Remiss från Länsstyrelsen Dalarnas län med begäran om 
yttrande gällande avloppsfrågan i Lisselbo, Falu kommun  

 
3. KST Frågor ställda av Maria Gehlin (FAP) angående LUFAB, ishall och 

simhall - LUFABs svar på frågor ställda av Maria Gehlin (FAP) angående 
LUFAB, ishall och simhall  

 
KS0192/15 
 
 
 
 
 
 
 
KS0093/15 
 
 
 
 
KS0197/15 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Sammanträdesprotokoll 35 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 225 Delegationsärenden 

    
Beslut 
 

Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten.  

 
Sammanfattning 

Till kommunstyrelsen har inkommit delegationsbeslut enligt bilagd 
förteckning. 
 
 
 
  



FALU KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
DELEGATIONSÄRENDEN SAMMANTRÄDE 2015-10-06 

 
Ärende  Diarienummer 
Från stadskansliet 
 

1. Delegationsbeslut Låneärenden 2015-08-21 
 

2. Delegationsbeslut angående representation i samband med Strukturfondens 
besök i juni 2015 

  
3. Delegationsbeslut angående yttrande till Länsstyrelsen Dalarna om ansökan 

borgerlig vigselförrättare M.T 
 

4. Delegationsbeslut Avskedsgåva när Maria Norrfalk lämnar sin befattning 
som Landshövding i Dalarnas Län  

  
5. Delegationsbeslut Boken Strövtåg i Dalarnas historia  

 
6. Delegationsbeslut Förvaltningschef Ledningsförvaltningen aug-sep 2015  

 
7. Delegationsbeslut Hyra toalettvagn i Sundborn 2015  

 
8. Delegationsbeslut nationaldagsfirande Falun 2015  

 
9. Delegationsbeslut om kostnader för middag under Almedalsveckan 2015 

 
 
Från arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen 
 

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

 
2. Delegationsbeslut anställningsärenden inom arbetsmarknads- integrations- 

och kompetensförvaltningen, AIK, delegat Kjell Nordqvist  
 

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

 
4. Delegationsbeslut anställningsärenden inom arbetsmarknads- integrations- 

och kompetensförvaltningen, AIK, delegat Pia Larshans-Bodare 
 

 
Från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

1. Kartläggning av IT-infrastruktur i Falun och regionen - Delegationsbeslut att 
anta konsult för projektet Kartläggning av IT-infrastruktur i Falun och 
regionen 

 
 
KS0032/15 
 
KS0005/15 
 
 
KS0010/15 
 
 
KS0005/15 
 
 
KS0005/15 
 
KS0281/15 
 
KS0005/15 
 
KS0005/15 
 
KS0005/15 
 
 
 
 
KS0089/15 
 
 
KS0089/15 
 
 
KS0089/15 
 
 
KS0089/15 
 
 
 
 
 
KS0451/15 
 
 



  
Från personalkontoret 
  

1. Delegationsbeslut Pensioner Aug-Sept 2015  
 

2. Delegationsbeslut för HR-chef, bitr HR-chef och Lönechef på 
Ledningsförvaltningen (personalkontoret) - aug-sep 2015 
 

3. Överenskommelse 2015-07-02 mellan arbetsgivaren och arbetstagaren 
 

 
 
 
KS0064/15 
 
KS0061/15 
 
 
KS0060/15 

1. Protokoll från Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2015-09-14 
2. Protokoll från Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2015-09-15 
3. Protokoll från Kommunstyrelsens serviceutskott 2015-09-16 
4. Protokoll från Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-09-17  
5. Protokoll från Kommunstyrelsens förhandlingsutskott 2015-04-17,  

2015-06-08, 2015-09-08  

Se 
www.falun.se 

 



 Sammanträdesprotokoll 36 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 226 Boende för ensamkommande flyktingbarn 

 KS0551/15  
Beslut 
 

Arbetsmarknads-integrations- och kompetensförvaltningen får i uppdrag 
att ordna ett boende för ensamkommande flyktingbarn utifrån att  
boendesituationen är akut och att tillströmningen inte ser ut att  
minska. Uppdraget genomförs med stöd av 4 kap 5 § 3 p i LOU. 

 
Sammanfattning 

Falu kommun har en överenskommelse om totalt 40 platser varav 27 för asylsökande. 
Antalet totala platser kommer att höjas, troligen den 1 november, till 57 stycken.  
 
Falu kommun har utifrån ovan beskrivna överenskommelse gjort en plan för skapandet av 
boenden för ensamkommande flyktingbarn (EKB) som i dagsläget bygger på att det är 27 
asylsökande barn vilka arbetsmarknads-integrations- och kompetensförvaltningen (AIK) 
ska skapa boenden för. Två boenden kommer att stå klara till februari 2016 med 26 
boendeplatser totalt. Ytterligare två boenden planeras under 2016. 

I skrivande stund har Falu kommun 89 (augusti 71) EKB inskrivna varav 52 (augusti 35) är 
asylsökande. Falun har under augusti/september fått 33 asylsökande anvisade enligt steg 4.  

Detta läge var inte förutsägbart och inte heller i beräkningen varken från Migrationsverket 
eller Länsstyrelsen.  

Flyktingstömmarna till Sverige och Falun ser i dagsläget inte ut att minska, läget kommer 
att kvarstå och därför vill AIK nyttja paragraf 4 kap 5 § 3 p förhandlad förfarande i LOU 
för att lösa situationen kring de Ensamkommande flyktingbarnen. 

Beslutet är enligt arbetsmarknads-integrations- och kompetensförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads-integrations- och kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-30. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S), Mikael Rosén (M), Mats Dahlström (C), Svante Parsjö 
Tegnér (FP), Maria Gehlin (FAP), Patrik Liljeglöd (V): Enligt AIKs förslag. 

Madelene Vestin (SD): Avslag.  

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

 

 



 Sammanträdesprotokoll 37 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialförvaltningen 

AIK 

Barn och utbildningsförvaltningen 

 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 38 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 227 Svar på medborgarförslag Bygg ett 

turistcenter vid gamla DD 

 KS0188/15  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslaget avslås då planavtal är tecknat och planarbetet  
pågår med inriktning att en livsmedelsbutik ska kunna stå klar  
under 2017. Fastigheten är därmed inte tillgänglig för annan användning. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att det byggs en ny anläggning för turistinformation för 
både Falun och resten av Dalarna, vid en av huvudinfarterna till Falun. 
Förslagsställarna menar att den gamla DD (Dala-Demokraten) fastigheten utgör en 
utmärkt placering för en sådan verksamhet. 
De föreslår att den gamla DD fastigheten rivs och ersätts av ett nybyggt Turist Center 
med tillhörande restaurang med förbindelser med såväl gruvan som centrum. 
Anläggningen ska ha en trevlig utsmyckning med träd och rabatter som matchar nya, 
liknande planteringar i själva gruvrondellen. 
 
Utvecklingsutskottet föreslår att medborgarförslaget är besvarat. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 2015-02-10. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-01.  

Visit Södra Dalarnas förslag 2015-05-26. 

Protokoll från utvecklingsutskott 2015-09-14, § 89. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Medborgarförslaget avslås då planavtal är tecknat och 
planarbetet pågår med inriktning att en livsmedelsbutik ska kunna stå klar under 2017. 
Fastigheten är därmed inte tillgänglig för annan användning. 
  



 Sammanträdesprotokoll 39 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 228 Svar på medborgarförslag Fria bussar i Falu 

kommun 

 KS0325/13  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslaget är besvarat i och med att beslut om utredning tagits där 
förslagets förutsättningar ingår. 

 
 
Sammanfattning 
 
I ett medborgarförslag föreslås att medel avsätts för att göra den kommunala 
busstrafiken, kollektivtrafiken, avgiftsfri för alla. Även att Falu kommun i 
förlängningen ska arbeta för att bussarna inom kollektivtrafiken ska drivas av 
förnyelsebara drivmedel producerat på ett hållbart sätt med målet att de kommunala 
bolagen äger produktionen av drivmedlen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2013 att återremittera ärendet med 
motiveringarna att utreda möjligheterna att införa medborgarförslaget i begränsad 
omfattning, utreda miljö- och samhällsekonomiska konsekvenser, upprätta tydligare kalkyl 
kring den framräknade kostnadsökningen på 29 miljoner kronor samt belysa möjligheterna 
att samordna samhällsbetalda resor. 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 13 maj 2014 att Falu kommun 
tillsammans med Borlänge kommun begär att Dalatrafik genomför en utredning "fria 
bussar" och att det ingår i deras uppdrag att bistå kommunerna med underlag. 
 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-04-07. 

Gemensam tjänsteskrivelse ekonomikontoret och miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen 2015-08-05.  

Protokoll miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-08-26 § 128.  

Protokoll från utvecklingsutskott 2015-09-14, § 90. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Susanne Norberg (S) och Richard Holmqvist (MP): Enligt 
utvecklingsutskottets förslag. 
 
Patrik Liljeglöd (V): Medborgarförslaget är delvis besvarat och bifalls delvis. 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 40 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
utvecklingsutskottets förslag. 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 41 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 229 Svar på motion från Björn Ljungqvist (M) 

Projekt Omstart del 1 definiera alla kommunala 
enheters grunduppdrag 

 KS0334/15  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen avslås med motiveringen att det som föreslås redan är uppfyllt i de dokument 
som fastställs politiskt. 

 
Sammanfattning 
Björn Ljungqvist föreslår i en motion att lämplig instans, exempelvis kommundirektören 
tillsammans med förvaltningschefer och vd för de helägda kommunala bolagen, tydligt 
definierar vilket som är grunduppdraget för respektive enhet i hela kommunkoncernen.  
Uppdraget med definitioner dokumenteras och presenteras för kommunfullmäktige. 
 
Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-05-07.  

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-07-13. 

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

Patrik Liljeglöd (V), Maria Gehlin (FAP), Björn Ljungqvist (M) och Åsa Nilser (FP): 
Motionen bifalls. 

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



 Sammanträdesprotokoll 42 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 230 Svar på motion från Björn Ljungqvist (M) 

Projekt Omstart del 2 upprätta detaljerad 
tjänstekatalog för alla kommunala enheter 

 KS0335/15  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen avslås med motiveringen att det som föreslås redan är uppfyllt  
i de dokument som fastställs politiskt.  
 

 
Sammanfattning 
Björn Ljungqvist föreslår i en motion att en total uppdaterad tjänstekatalog upprättas för 
varje resultatenhet i Falu kommunkoncern. Denna tjänstekatalog ska inte begränsas till 
sammanslagna poster som t ex ”grundskola”.  
  
Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-05-07.  

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-07-31. 

Protokoll från ledningsutskottet 2015-09-17, § 87. 
 

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

Patrik Liljeglöd (V): Motionen är besvarad. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar  
enligt ledningsutskottets förslag. 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 43 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 231 Svar på motion från Björn Ljungqvist (M) 

Projekt Omstart del 3 granska och prioritera 
tjänstekatalogen 

 KS0336/15  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen avslås med motiveringen att det som föreslås redan är uppfyllt i  
de dokument som fastställs politiskt.  

 
 
Sammanfattning 
Björn Ljungqvist föreslår i en motion att lämplig instans, exempelvis kommun- 
revisionen, får i uppdrag att genomföra granskning av kommunkoncernens tjänste- 
katalog.  
 
Granskningen görs mot bakgrund av det som har definierats som varje enhets 
grunduppdrag. Varje enskild tjänst rangordnas tydligt, där exempelvis rang A innebär 
”tydligt grunduppdrag” och där rang C innebär ”otydlig koppling till grunduppdraget”.  
 
Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-05-07.  

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-07-31. 

Protokoll från ledningsutskottet 2015-09-17, § 88. 
 

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

Maria Gehlin (FAP), Patrik Liljeglöd (V), Björn Ljungqvist (M) och Åsa Nilser (FP): 
Motionen bifalls.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden prövar förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar  
enligt ledningsutskottets förslag. 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 44 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 232 Svar på motion från Björn Ljungqvist (M) 

Projekt Omstart del 4 åtgärd utifrån definition, 
tjänstekatalog och prioritering av Falu 
kommuns verksamhet 

 KS0337/15  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen avslås med motiveringen att det som föreslås redan är uppfyllt i de dokument 
som fastställs politiskt.  

 
Sammanfattning 
Björn Ljungqvist (M) har i en motion yrkat ”Att lämplig instans, exempelvis 
kommundirektör tillsammans med kommunstyrelse, lägger ett förslag på vilka kommunala 
tjänster/produkter som ska förstärkas, omfördelas till annan enhet eller avvecklas. Att detta 
förslag görs med utgångspunkt från den prioritering som har gjorts av oberoende part 
(exempelvis konsult på uppdrag av kommunrevisionen). Att avsteg från den föreslagna 
prioriteringen tydligt ska motiveras och kostnadsberäknas.”  

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-05-07. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-07-31. 

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



 Sammanträdesprotokoll 45 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 233 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) 

Låt pensionärerna åka gratis kollektivtrafik 
mellan klockan 10-14 

 KS0412/15  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen är besvarad med motiveringen att utredning av avgiftsfria 
resor inom kollektivtrafiken redan beslutats. 
 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att det införs frikort/seniorkort som ger rätt 
till gratis resor för pensionär under lågtrafik i Falu kommun då det är minst passagerare, 
exempelvis mellanklockan 10-14. 
Denna motion är direkt kopplad till ett pågående utredningsarbete kring avgiftfritt resande 
i Falu kommun som utgår från ett medborgarförslag som lämnades in i april 2013. 

Ekonomikontoret föreslår att motionen avslås. 

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-06-11. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-08-05. 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-08-26, § 129. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-09-14, § 91. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 

Mikael Rosén (M), Maria Gehlin (FAP) och Patrik Liljeglöd (V): Motionen bifalls. 

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



 Sammanträdesprotokoll 46 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 234 Svar på motion från Björn Ljungqvist (M) 

Effektivisera bygglovsprocessen genom 
modern ärendehantering 

 KS0332/15  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen är besvarad.  
 
 
Sammanfattning 
Björn Ljungqvist föreslår i en motion att Falu kommun inleder ett försök att inrätta en 
modem hantering av bygglovsansökningar enligt modellen om "första och andra linjen". 
Där första linjen utgörs av enklare ärenden som handläggs direkt i kontaktcentret. 
Andra linjen är svårare ärenden som kräver mer handläggning. 
Motionären vill att denna ärendehantering utvecklas till att omfatta all tillståndshantering 
i kommunen om försöket med bygglov faller väl ut. 

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-05-07. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-10.  

Protokoll myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 2015-06-18, § 107.  

Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-09-14, § 92. 

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



 Sammanträdesprotokoll 47 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 235 Svar på motion från Madelene Vestin (SD) m fl 

Ta krafttag mot tiggeri i Falu kommun 

 KS0324/15  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen avslås med motiveringen att Falu kommun följer nuvarande  
lagstiftning och riktlinjer. 

 
 
Sammanfattning 
Madelene Vestin föreslår i en motion att det tas krafttag mot tiggeriet i Falu kommun. 
Det bästa sättet vore att förbjuda tiggeriet men eftersom det inte kan beslutas av Falu 
kommun föreslås en rad åtgärder som Falu kommun kan besluta om.  
En diskussion har förts på socialnämnden. Socialnämnden har beslutat att kommunen 
inte ska ha någon annan ambition än vad lagen säger, innan man beslutat om något annat 
för hela kommunen. Det är inte brottsligt att tigga. 
Regeringen har presenterat ett åtgärdspaket för utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt 
i Sverige. Insatserna syftar till att bekämpa utsatthet och tiggeri, med det långsiktiga målet 
att ingen ska behöva tigga i Sverige. 
Kommunen måste förhålla sig till lagar och regler som råder och det gäller även för övriga 
EU-medborgare. Kommunen får avvakta eventuella lagändringar och nya riktlinjer i riket. 
 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-05-04. 

Förslag från kommunstyrelsens ordförande 2015-08-27. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-09-14, § 93. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) och Maj Ardesjö (MP): Enligt utvecklingsutskottets 
förslag. 

Mats Nordberg (SD): Bifall till motionen.  
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag.  
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 48 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 236 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) 

Enkät till Faluborna om våld i nära relationer 

 KS0527/14  
Beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
 Motionen avslås då förslaget inte bedöms vara realiserbart inom 
                      ramen för befintliga resurser.  
 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att en enkät skickas ut till alla Falubor med ett 
antal frågor som berör våld i nära relationer. Syftet med enkäten är att upptäcka det stora 
mörkertalet samt utveckla insatserna till drabbade personer. Motionären föreslår även att 
ett större samarbete med Landstinget Dalarna skapas angående våld i nära relationer. 
Beslutet är enligt socialnämndens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2014-09-04. 

Protokoll från socialnämnden 2015-02-25, § 26/ tjänsteskrivelse 2015-02-05. 

Protokoll omvårdnadsnämnden 2015-06-17, § 98/ tjänsteskrivelse 2015-06-04. 

Protokoll från verksamhetsutkottet 2015-09-15, § 44. 

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



 Sammanträdesprotokoll 49 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 237 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) 

Möjligheter till chatt på nätet för våldutsatta 
kvinnor 

 KS0366/14  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen avslås då förslaget inte bedöms vara realiserbart inom ramen för  
befintliga resurser.  

 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att en chatt skapas på nätet. Möjligheten till en 
chatt på nätet, ett forum för direktkontakt med en polis, en sjuksköterska, en social-
sekreterare eller en kurator kan vara ett sätt att nå fler våldsutsatta människor som idag inte 
vågar ge sig till känna. Enligt förslaget ska en kurator, polis, socialsekreterare och 
sjuksköterska minst en gång varannan vecka ha ett öppet forum en bestämd tid. Samarbetet 
ska även ske med Landstinget Dalarna. Information ska ges på alla hemsidor av deltagande 
myndigheter.  
 
Beslutet är enligt verksamhetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2014-05-10. 

Protokoll från socialnämnden 2014-11-19, § 175/tjänsteskrivelse 2014-11-04. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-06-02. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-09-15, § 45. 

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



 Sammanträdesprotokoll 50 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 238 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Anders 

Runström (FAP) Anna Jörgensen (FAP) och 
Stefan Clarström (FAP) Bascertifiera 
kommunens föreningar i ekonomi och 
föreningskunskap 

 KS0160/15  
Beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen är besvarad med hänvisning till kultur- och fritids- 
förvaltningens planerade översyn av föreningsbidrag som bland  
annat syftar till att kriterierna harmoniserar med folkhälso- 
programmets mål. 
 

Sammanfattning 
Maria Gehlin, Stefan Clarström, Anders Runström och Anna Jörgensen föreslår regler för 
bidrag till föreningar i Falun. De handlar dels om att sätta upp regler för hur föreningarna 
ska planera och följa upp sin verksamhet med avseende på ekonomi och dels att 
kommunens bidrag inom Utmärkt förening ökas från 1 636 tkr till 4 636 tkr.  

Beslutet är enligt verksamhetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-02-01. 

Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2015-06-17, § 70/ tjänsteskrivelse 2015-04-06. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-09-15, § 46. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) och Mats Dahlström (C): Enligt verksamhetsutskottets 
förslag. 
Maria Gehlin (FAP) och Åsa Nilser (FP): Motionen bifalls.  

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



 Sammanträdesprotokoll 51 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 239 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Stefan 

Clarström (FAP) Anders Runström (FAP) och 
Anna Jörgensen (FAP) Öka kommunens anslag 
för aktivitetsstöd till ungdomar upp till 20 år 

 KS0182/15  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Motionen är besvarad med hänvisning till att kultur- och fritidsnämnden 
ser över sina regler för bidrag samt de krav och kriterier en förening ska 
uppfylla för att vara bidragsberättigad. Först då detta arbete genomförts 
kan beslut om utökning av årligt anslag för aktivitetsstöd tas, vilket då  
blir en fråga för kommunstyrelsen.  

 
Sammanfattning 
Maria Gehlin, Stefan Clarström, Anders Runström och Anna Jörgensen föreslår i en 
motion regler för bidrag till föreningarna i Falun. De handlar dels om att sätta upp regler 
för hur föreningarna ska planera och följa upp sin verksamhet med avseende på ekonomi 
och dels att kommunens bidrag inom Utmärkt förening ökas från 1 636 tkr till 4 636 tkr. 

Beslutet är enligt verksamhetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-02-11. 

Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2015-06-17, § 69/tjänsteskrivelse 2015-04-06. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-09-15, § 48. 
 

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

Maria Gehlin (FAP): Motionen bifalls. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
verksamhetsutskottets förslag. 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 52 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 240 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Kjell 

Hjort (FAP) Tore Karlsson (FAP) Stefan 
Clarström (FAP) och Anna Jörgensen (FAP) 
Ökat antal resursjobb, praktikplatser och 
utbildningsplatser i Falu kommun 

 KS0530/14  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
 Motionen är besvarad. 
 
Sammanfattning 
Maria Gehlin, Kjell Hjort, Tore Karlsson, Stefan Clarström och Anna Jörgensen 
föreslår i en motion att antal resursjobb, praktikplatser och utbildnings platser 
utökas i Falu kommun genom att 
 Falu kommuns försörjningsstöd omedelbart omvandlas till 
resursjobb/praktikplatser/utbildningsplatser vilket ökar attraktiviteten att bo  
och verka i Falun. 

 Falubor som uppbär försörjningsstöd ska inom två månader få ett 
”Utvecklingssamtal” med socialsekreterare/handläggare och en 
arbetslivscoach som kan stötta individen till personlig utveckling.  

 Falu kommun ställer krav på att alla arbetsföra som uppbär 
försörjningsstöd ska vara aktivt arbetssökande hos arbetsförmedlingen. 

 En utredning ska genomföras kring Falu kommuns norm av 
försörjningsstöd så att mottagaren känner stimulans att förvärvsarbeta. 

Modellen med så kallade resursjobb i Falun har kommit till i samverkan mellan 
arbetsförmedlingen, arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen  
(AIK) samt socialförvaltningen. 
Resursjobben är avsedda för målgruppen arbetslösa personer med försörjningsstöd  
och syftet är att resursjobben ska bidra till långsiktiga effekter.  

Socialnämnden har yttrat sig över punkten gällande försörjningsstöd.  

Beslutet är enligt socialnämndens och AIKs förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2014-09-04. 

Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2015-01-30. 

Protokoll från socialnämnden 2015-06-17, § 122/tjänsteskrivelse 2015-06-04. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-09-15, § 47. 

 



 Sammanträdesprotokoll 53 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) och Mats Dahlström (C): Enligt verksamhets- 
utskottets förslag. 

Maria Gehlin (FAP), Mikael Rosén (M) och Mats Dahlström (C) och Mats Nordberg  
(SD): Återremiss för att komplettera svaret med en kalkyl som ur ett hållbart 
samhällsperspektiv belyser ekonomin på kort och lång sikt. 

 
Beslutsgång  
Ordföranden prövar om ärendet ska avgöras idag mot återremiss och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 54 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 241 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) och 

Stefan Clarström (FAP) Inrätta fältsekreterare i 
Falu kommun 

 KS0271/14  
Beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
 
        Motionen avslås eftersom det i dagsläget inte finns medel att  

                 finansiera förslaget. 
 
Sammanfattning 
 
I en motion från Maria Gehlin och Stefan Clarström föreslås att en fältsekre- 
terarfunktion inrättas i Falu kommun. 
Socialförvaltningen anser att om fältsekreterare ska införas i Falu kommun så bör 
verksamheten bedrivas inom socialförvaltningen och medel tillskjutas för detta.  
Socialförvaltningen föreslår dock att motionen avslås med hänvisning till att 
socialförvaltningen och andra aktörer inom kommunen redan nu har ett förebyggande och 
uppsökande ansvar.  

Kultur- och ungdomsnämnden är positiv till motionärens intentioner under förutsättning att 
medel för inrättande av sådana tjänster kan tillskjutas. Kultur- och ungdomsförvaltningen 
ska egentligen inte anställa fältsekreterare. Detta är en fråga för socialförvaltningen.  

Verksamhetsutskottet föreslår att motionen är besvarad genom att verksamhetsutskottet 
ställer sig positiv till att inrätta en fältsekreterarfunktion inom socialnämndens 
verksamhetsområde när medel ur budgeten kan avsättas för detta ändamål. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2013-03-22. 

Protokoll socialnämnden 2014-08-27, § 117/tjänsteskrivelse 2014-07-24 

Protokoll kultur- och ungdomsnämnden 2014-09-25, § 60/ tjänsteskrivelse 2014-09-08 

Protokoll kommunstyrelsen 2014-12-02, § 21 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-07-07. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-09-15, § 49. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Motionen avslås. 
Maria Gehlin (FAP): Motionen bifalls under förutsättning att förslaget finansieras. 
Finansiering av förslaget hänskjuts till höstens budgetdiskussioner. 



 Sammanträdesprotokoll 55 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
motionen ska avslås.  
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 56 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 242 Svar på motion från Ove Raskopp (--) Bristen 

på delaktighet och insyn i det politiska arbetet 
 KS0173/12  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
 

Motionen är besvarad då förslaget redan omhändertagits inom 
ramen för det kommunikationsstrategiska arbete som skett de senaste 
åren i Falu kommun. 

 
Sammanfattning 
Ove Raskopp föreslår i en motion att kommunfullmäktige bland annat undersöker 
möjligheten att utveckla en webbsida där politikernas arbete beskrivs. Vidare föreslås  
att en oberoende skribent anställs och refererar politikernas arbete och att medel avsätts 
för ett månatligt informationsblad som ska nå samtliga hushåll i kommunen. 
Vid årsskiftet lanserades den nya webbplatsen för Falu kommun som är helt omarbetad. 
Strukturen på den nya webbplatsen är anpassad till besökarens sökbeteende, snarare än till 
kommunens interna organisation.  

Därutöver kommer en utvärdering av kommunens medborgartidning ”Vårt Falun” att 
genomföras under 2015 i syfte att utveckla och utvärdera även den typen av 
kommunikation mot medborgarna.  

Under 2014 infördes en rutin för förstärkt bevakning av nämnder och utskott. 
Kommunikationskontoret gör en sammanfattning av de beslut som fattades vid möten i 
dialog med ordföranden i nämnden/utskottet. På så sätt säkerställs snabbare information till 
medborgarna. Införandet av en gemensam pressfunktion har förstärkt service till media 
som i sig är viktigt för större insyn och delaktighet i det politiska arbetet. Såväl 
rapporteringarna från mötena samt beslutsprotokoll publiceras på kommunens webbplats.  

Beslutet är enligt verksamhetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2011-12-29. 
Kommunikationskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-26. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-09-15, § 50. 

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



 Sammanträdesprotokoll 57 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 

§ 243 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) 
Installation av mikrofoner i Rådhusets 
sammanträdesrum 

 KS0327/14  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen avslås, eftersom det redan finns en ljudanläggning installerad i  
Rådhusets Sessionssalen och andra åtgärder bör prövas innan någon ytterligare 
investering i ljudanläggning genomförs. 

 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för 
en installation av mikrofoner i Rådhusets Sessionssal för att bättre kunna höra vad som 
sägs under sammanträden. 
Kommunstyrelsen beslutade den 28 april 2015 att återremittera förslaget till 
serviceförvaltningen för att utreda kostnaderna för installation av ljudanläggning med 
mikrofoner i Rådhusets Sessionssal. I dagsläget finns hörslinga installerad i Sessionssalen. 
Kostnaden för att förfina anläggningen uppgår till 129 tkr inklusive moms. I kostnaden 
ingår anskaffande och installering av 20 mikrofoner med stativ och mixer.  

Beslutet är enligt serviceutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-04-15. 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-26. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-28, § 91 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-21. 

Protokoll från serviceutskottet 2015-09-16, § 92 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt serviceutskottets förslag. 

Mats Nordberg (SD): Motionen bifalls.  
  
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
serviceutskottets förslag. 
  



 Sammanträdesprotokoll 58 (58) 
Kommunstyrelsen 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-06 
 
§ 244 Svar på motion från Patrik Liljeglöd (V) 

Möjliggör Falu kommun att agera byggherre 

 KS0299/14  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen anses besvarad genom det försök som pågår och som  
går i linje med motionärens förslag. 

 
Sammanfattning 
Patrik Liljeglöd (f.d. Andersson) föreslår i en motion att Falu kommun bildar en särskild 
organisation för att kommunen ska kunna agera byggherre för framtida byggnads- och 
anläggningsinvesteringar. Genom denna organisation upphandlar Falu kommun de 
underleverantörer som behövs för att genomföra investeringen och Falu kommun har då 
ansvaret som byggherre. 
 
Beslutet är enligt serviceutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2014-04-10. 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-26. 

Protokoll från serviceutskottet 2015-09-16, § 93. 

 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt serviceutskottets förslag. 
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