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§ 242 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) En 
kvalitetsdeklaration antas som garanterar alla faluelever 
en basutredning inom tre månader 

KS0319/14 

Beslut 

Motionen återremitteras och frågan tas upp i 

samverkansberedningen. 

Reservation 

Maria Gehlin (FAP) och Svante Parsjö Tegnér (FP) reserverar sig mot 

beslutet.  

Sammanfattning 

I en motion föreslås att kommunfullmäktige årligen ska fastställa ”en 

kvalitetsdeklaration/mål för verksamheten” som innebär att ingen elev ska 

behöva vänta mer än tre månader på att få en basutredning gjord och att 

remisser därmed snabbare kan gå från elevhälsan till landstingets neuro-

psykiatriska utredningsenhet (NPU). Förslagsställaren vill att skolkontoret 

ska förändra skolpsykologernas arbetsuppgifter så att de i mindre utsträck-

ning ägnar sig åt handledning av arbetslag och enskild personal och istället 

prioriterar arbetet med att göra utredningar. 

Barn- och utbildningsutskottet föreslår att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Skolkontorets tjänsteskrivelse 2014-06-27. 

Protokoll från barn- och utbildningsutskottet 2014-09-15, § 83. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S), Susanne Norberg (S), Mats Dahlström (C), 

Mikael Rosén (M), Viktor Zakrisson (S), Catharina Hjortzberg-Nordlund 

(M) och Erik Eriksson (MP): Ärendet återremitteras för vidare utredning 

och frågan tas upp i samverkansberedningen.  

Maria Gehlin (FAP) och Svante Parsjö Tegnèr (FP): Bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslaget om återremiss mot att ärendet avgörs idag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 
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§ 243 Svar på motion från Mikael Rosén (M), Mats Dahlström 
(C), Maria Gehlin (FAP), Svante Parsjö-Tegner (FP) och 
Ingrid Näsman (KD) Inrättande av 
samhällsbyggnadskontor mm 

KS0641/11 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Motionen är besvarad. 
 
 

Sammanfattning 

Mikael Rosén, Mats Dahlström, Maria Gehlin, Svante Parsjö Tegnér och 

Ingrid Näsman föreslår i en motion att Falu kommun ska utreda och inrätta 

ett samhällsbyggnadskontor enligt vad som beskrivs i motionen. 

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens och allmänna utskottets 

förslag.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-26. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-10-15, § 96. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt allmänna utskottets förslag. 
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§ 244 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) Uppvakta 
alla 100 åringar i vår kommun 

KS0542/13 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 
 
 

Sammanfattning 

Katarina Gustavsson föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar ge 

omvårdnadsnämnden i uppdrag att införa en uppvaktning på högtidsdagen 

av alla 100-åringar i Falu kommun. 

Omvårdnadsnämnden föreslår att motionen avslås med hänvisning till 

kommunallagens likställighetsprincip. 

Beslutet är enligt omvårdnadsnämndens och allmänna utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2014-01-29. 

Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-16. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-10-15, § 97. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt allmänna utskottets förslag. 
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§ 245 Svar på motion från Lars Broman (MP) och Erik 
Eriksson (MP) Gör en spårväg för spårvagnar av 
Grycksbo-banan 

KS0636/13 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

Motionen avslås. 

 

Sammanfattning 

Lars Broman och Erik Eriksson föreslår i en motion att Falu kommun satsar på 

batteridrivna spårvagnar mellan resecentrum och Grycksbo. 

Trafik- och fritidsförvaltningen har medverkat i arbetet med svaret. 

Beslutet är enligt miljönämndens och det förvaltningsgemensamma  

(miljöförvaltningen och stadsbyggnads- och näringslivskontoret) och utvecklings- 

utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion 2013-11-04. 

Förvaltningsgemensam tjänsteskrivelse (miljöförvaltningen och stadsbyggnads- och 

näringslivskontoret) 2014-08-26. 

Protokoll från miljönämnden 2014-10-01, § 64. 

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2014-10-14, § 139. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 

Motionen avslås. 

Erik Eriksson (MP): Motionen bifalls. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 246 Svar på motion från Lars Broman (MP) och Erik 
Eriksson (MP) Trådbusslinje resecentrum - 
riksskidstadion 

KS0635/13 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

Motionen avslås av kostnadsskäl. 

Sammanfattning 

Lars Broman föreslår i en motion att en trådbusslinje inrättas mellan  

resecentrum och riksskidstation.  

Trafik- och fritidsförvaltningen har medverkat i arbetet med att ta fram svaret. 

Beslutet är enligt miljönämndens och det förvaltningsgemensamma förslaget  

(stadsbyggnads- och näringslivskontoret och miljöförvaltningen) och utvecklings- 

utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion 2013-11-04. 

Förvaltningsgemensamt förslag (stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

och miljöförvaltningen) 2014-09-05. 

Protokoll från miljönämnden 2014-10-01, § 65. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-10-14, § 140. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 

Motionen avslås. 

Erik Eriksson (MP): Motionen bifalls. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 247 Svar på motion från Lars Runsvik (M) och Bertil Eek (M) 
Belysning på trafik- och fritids anläggningar och 
(LUFAB) 

KS0706/13 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

Motionen är besvarad.   

Sammanfattning 

Lars Runsvik och Bertil Eek föreslår i en motion att kommunfullmäktige tar 

ytterligare steg i rationaliseringen och uppdrar till trafik- och fritidsnämnden och 

Falu Energi & Vatten AB att utreda om att överföra belysningar på anläggningar  

typ Kopparvallen, Källviksbacken, elljusspår m.fl. belysningsanläggningar. Även  

belysningar som idag ligger ansvarsmässigt under Lugnet i Falun AB (LufAB)  

kan utredas i samma syfte. 

 

Beslutet är enligt trafik- och fritidsnämndens och utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion 2013-11-28. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-05-07, § 67/tjänsteskrivelse 2014-04-28.  

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-10-14, § 141. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 

 

 

 



 10 (42) 

 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-10-28 

 
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 248 Svar på motion från Mats Dahlström (C), Mikael Rosén 
(M), Maria Gehlin (FAP), Katarina Gustavsson (KD) och 
Svante Parsjö Tegnér (FP) Etablering av sk ställplatser i 
Falun 

KS0363/14 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

1. Motionen bifalls. 

2. Kommunens representanter i Falu P AB:s styrelse ska ta upp frågan 

angående ställplatser och samnyttjande med styrelsen.  

3. Resultatet från styrelsemötet bör presenteras för kommun-styrelsen 

innan årsskiftet 2014/2015. 

Sammanfattning 

Mats Dahlström, Mikael Rosén, Maria Gehlin, Katarina Gustavsson och Svante 

Parsjö Tegnér föreslår i en motion att Falu kommun genom sitt ägande i Falu P AB 

arbetar för att centralt belägna parkeringsplatser i anslutning till bl. a skolor 

utvecklas så att de kan användas som ställplatser för husbilar under den del av året 

då de inte behövs för ordinarie verksamhet. 

 

Beslutet är enligt det förvaltningsgemensamma förslaget, vilket miljönämnden  

och trafik- och fritidsnämnden ställer sig bakom och utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion 2014-05-08. 

Förvaltningsgemensam tjänsteskrivelse (stadsbyggnads- och näringslivskontoret,  

trafik- och fritids- och miljöförvaltningen) 2014-09-15. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-10-02, § 120. 

Protokoll från miljönämnden 2014-10-01, § 63. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-10-14, § 142. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 249 Svar på motion från Mats Dahlström (C) och Agneta 
Ängsås (C) Kollektivtrafik - en fråga om service och 
infrastruktur till stöd för landsbygdens utveckling 

KS0413/14 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

Motionen bifalls. 

Sammanfattning 

Mats Dahlström och Agneta Ängsås föreslår i en motion att Falu kommun 

följer upp landsbygdstrafiken i sin nya form som ett verktyg för service och 

infrastruktur för landsbygdens utveckling. 

Motionärerna anser att när kommunen gjorde sin beställning av landsbygds-

trafiken föregicks den inte av någon bred diskussion. De anser att målet 

måste vara att trafiken på ett rimligt sätt ska tillgodose grundläggande behov 

hos skilda trafikantgrupper så som arbetsresor, ungas fritidsresor och äldres 

resor för att besöka vänner och uträtta olika ärenden. Även det 

socioekonomiska perspektivet och klimatperspektivet ska lyftas fram och 

sättas in i det större sammanhang som rör landsbygdens utveckling.  

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret föreslår att motionen är besvarad. 

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion 2014-06-11. 

Förvaltningsgemensam (stadsbyggnads- och näringslivskontoret och trafik- och 

fritidsförvaltningen) tjänsteskrivelse 2014-09-16. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-10-02, § 121.  

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-10-14, § 143. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 250 Svar på motion från Patrik Andersson (V), Daniel Riazat 
(V) och Kicki Stoor (V) Sälj hoppbackarna på Lugnet 

KS0522/14 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

Motionen avslås. 

Sammanfattning 

Patrik Andersson, Daniel Riazat och Kicki Stoor föreslår i en motion att 

Falu kommun ska sälja hoppbackarna på Lugnet då pengarna behövs inom 

välfärdsverksamheten och sim- och ishallen behöver göras i ordning. 

Sammantaget är det svårt att se att en försäljning av backarna skulle kunna 

ge några positiva effekter för kommunen. Det skulle dessutom sannolikt 

vara mycket svårt att hitta någon aktör som skulle vara intresserad av att 

förvärva backarna. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att 

motionen avslås. 

Samråd har ägt rum med Lugnet i Falun AB, som äger hoppbackarna.  

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion 2014-09-01. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-01. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-10-14, § 144. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 

Motionen avslås. 

Patrik Andersson (V): Motionen bifalls. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 251 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD), Maria 
Gehlin (FAP) och Svante Parsjö Tegnér (FP)  
Utred för- och nackdelar med samlokalisering av 
"blåljusverksamheterna" under ett och samma tak 

KS0696/13 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

Motionen avslås. 

Sammanfattning 

Katarina Gustavsson, Maria Gehlin och Svante Parsjö Tegnér föreslår i en 

motion att Falu kommun skyndsamt tar kontakt med Landstinget Dalarna 

och Räddningstjänsten Dala Mitt för att utreda en samlokalisering av 

ambulans och räddningstjänst till Lugnetleden. 

Bygget av en ny ambulansstation pågår i Landstingets regi. Då det inte finns 

några förutsättningar för förnyad dialog i frågan föreslås att motionen 

avslås. 

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion 2013-11-26. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-02. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-10-14, § 145. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 252 Antagande av detaljplan för Hedstugan vid Hedvägen i 
Svärdsjö 

KS0674/13 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

   Detaljplan för Hedstugan vid Hedvägen i Svärdsjö antas. 

Sammanfattning 

Detaljplan för Hedstugan vid Hedvägen i Svärdsjö har upprättats. 

Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra en förändring av verksamheten 

på fastigheten. Detta genom att det tillåts flera lämpliga användningar för 

befintlig byggnad alternativt riva delar och uppföra nya. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 17 september 2013 

planuppdrag. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig den 15 april 2014 efter 

genomfört samråd och lämnade då samrådsversionen av planförslaget utan 

erinran.  

Byggnadsnämnden godkände detaljplanen för antagande den 28 augusti  

2014. 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och utvecklings- 

utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-00-17 med 

antagandehandlingar. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-10-14, § 146. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 253 Antagande av detaljplan för Korsnäsgården m.m. vid 
Ramvägen 

KS0638/11 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

       Detaljplan för Korsnäsgården m.m. vid Ramvägen antas. 

Sammanfattning 

Detaljplan för Korsnäsgården m.m. vid Ramvägen har upprättats. 

Syftet är att ersätta en föråldrad plan med en ny. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 17 januari 2012 

planuppdrag. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig den 15 april 2014 efter 

genomfört samråd och lämnade då samrådsversionen av planförslaget utan 

erinran.  

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och utvecklings- 

utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-30 med 

antagandehandlingar. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-10-14, § 147. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 254 Antagande av detaljplan för Lindgården m.m. vid 
Parkgatan 

KS0600/13 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

Detaljplan för Lindgården m.m. vid Parkgatan antas. 

Sammanfattning 

Förslag till detaljplan för Lindgården m.m. vid Parkgatan har upprättats. 

Syftet med detaljplanen är att bredda markanvändningen och att skydda de 

kulturhistoriskt intressanta byggnaderna.  

Kommunstyrelsen beslutade den 20 april 1993 om planuppdrag.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig den 15 april 2014 efter 

genomfört samråd och lämnade samrådshandlingarna utan erinran.  

Byggnadsnämnden godkände den 25 september 2014 detaljplanen för 

antagande efter att detaljplanen varit utställd för granskning. 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och utvecklings- 

utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-30 med 

antagandehandlingar. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-10-14, § 148. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 255 Antagande av detaljplan för Bjursåsskolan m.m. 

KS0629/12 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

Detaljplan för Bjursåsskolan m.m. antas. 

Sammanfattning 

Detaljplan för Bjursåsskolan mm har upprättats. Syftet är att modernisera 

detaljplanen för området vid Bjursåskolan och Bjursåsgården för att ge 

möjlighet till framtida utveckling. Planen tillåter fortsatt användning av 

området för skoländamål och vårdboende, så som idag. Utöver det ges också 

möjlighet att använda lokalerna till bostadsändamål, samlingslokal, kontor 

mm.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 15 januari 2013 

stadsbyggnads- och näringslivskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för 

området.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig den 21 januari 2014 efter 

genomfört samråd och lämnade då samrådsförslaget utan erinran. 

Byggnadsnämnden beslutade den 25 september 2014 att godkänna 

detaljplanen för antagande. 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och utvecklings- 

utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-10-01 med 

antagandehandlingar. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-10-14, § 149. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 256 Hyresavtal mellan trafik- och fritidsnämnden och LufAB 
för Lugnetanläggningar inklusive VM- besöksmåls och 
nivåhöjande investeringar 

 KS0596/14 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

           Hyresavtalet mellan trafik- och fritidsnämnden och LufAB godkänns. 

 

Reservation 

            Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M) och Patrik Andersson (V) 

            reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 

Från Jonny Gahnshag (S): I budget 2015 föreslås att 2,8 miljoner kronor 

anslås till besöksmålsinvesteringar. Resterande kostnader under 2015 

för drift finansieras inom kultur- och fritidsnämndens ram. Fr.o.m. 2016  

tillförs ytterligare finansiering för att täcka kostnaderna i avtalet.  

Sammanfattning 

Under 2014 så har de tekniska förberedelserna och investeringarna  

inför kommande skid-VM i princip slutförts av både kommunen och LufAB.  

Genomförda investeringar kan summeras och de investeringar som genomförts 

resulterar nu i årliga driftskostnader samt avskrivnings- och räntekostnader.  

De investeringar som LufAB har gjort ska betalas via en hyra till den nya 

kultur- och fritidsnämnden från den 1 januari 2015. De investeringar  

som trafik- och fritidsförvaltningen själva gjort resulterar i årliga  

kostnader som behöver täckas både av den nya kultur- och fritidsnämnden  

och den nya miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Ett förslag till hyresavtal mellan trafik- och fritidsnämnden och LufAB  

avseende anläggningar på Lugnet inklusive VM-, besöksmåls- och nivåhöjande  

investeringar har upprättats. Avtalet avser perioden 2015-01-01 till 2020-12-31.  

 

Trafik- och fritidsnämnden får inom ramen för sitt reglemente ingå  

hyresförhållande som längst fem år såvida inte kommunfullmäktige dessförinnan  

godkänt åtgärden. Ärendet ska därför beslutas av kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen har den 26 augusti 2014 beslutat att inom ramen  

för höstens budgetprocess hantera kostnadsökningar 2015 och framöver till  

följd av investeringar på Lugnets nationalarena. 
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Kommunfullmäktige har dessförinnan den 13 december 2012 beslutat att  

fr.o.m. 2014 tilldela trafik- och fritidsnämnden 0,5 mkr till trafik-  

och fritidsnämnden från den centrala bufferten för att täcka ökade  

driftskostnader till följd av besöksmålsanknutna och nivåhöjande investeringar  

på Lugnets nationalarena. Beslutet om driftskostnader är ännu inte  

verkställt och ram tilldelad utan behöver verkställas fr.o.m. budget 2015. 

 

Trafik- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ett årligt 

tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden från 2015 för att täcka 

 VM-investeringar och tillhörande driftskostnader med 2,3 Mkr. 

 Besöksmålsanknutna och nivåhöjande investeringar med 2,82 Mkr. 

 

Vidare besluta om ett årligt tilläggsanslag till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

från 2015 för att täcka 

- Besöksmålsanknutna och nivåhöjande investeringar och tillhörande driftskostnader 

med 570 tkr.  

 

Ovan angivna tilläggsanslag är förutsättningen för att avtal ska kunna tecknas. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-10-02, § 133/tjänsteskrivelse 2014-09-17. 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Avtalet godkänns med hänvisning till 

protokollsanteckningen. 

Patrik Andersson (V) och Erik Eriksson (MP): Avslag till godkännande av avtalet. 

Mikael Rosén (M): Ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslaget om bordläggning mot att avgöra ärendet idag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 

Därefter ställs ordförandens förslag att godkänna avtalet mot avslag och  

kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 
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§ 257 Borgen till Lugnet i Falun AB 

KS0117/12 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen har rätt att verkställa kommunfullmäktiges beslut, 

att såsom för egen skuld, ingå borgen för låneförpliktelser upp till ett 

för följande respektive företag totalt högsta angivet belopp enligt 

nedan, jämte därpå löpande ränta och kostnader, med avdrag för det 

lånebelopp som kommunstyrelsen vid var tillfälle genom sin 

internbank lånat ut till respektive företag. Det totala högsta beloppet 

ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp i 

lånehandlingar och i borgenshandlingar: 

            Falu Stadshus AB     480 000 000 kronor 

            Kopparstaden AB    1 800 000 000 kronor 

            Falu Elnät AB      210 000 000 kronor 

            Falu Kommuns Förvaltning AB        50 000 000 kronor 

            Falu Energi & Vatten AB    1 321 000 000 kronor 

            Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten    275 000 000 kronor 

            Lugnet KB    

            Västra Falun Fastighets AB             15 000 000 kronor 

            Lugnet i Falun AB          600 000 000 kronor  

 

2. Kommunstyrelsen har även rätt att fatta beslut om utlåning till 

ovanstående bolag. Utlåningen och verkställigheten av 

kommunfullmäktiges beslut, att såsom för egen skuld ingå borgen, 

avser ett totalt högsta belopp för respektives företag enligt vad som 

ovan angivits och med iakttagande av däri angivna principer.  

Reservation 

Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Göran Forsén (M), Catarina 

Hjortzberg-Nordlund (M), Maria Gehlin (FAP) och Svante Parsjö Tegnér 

(FP): Som Falualliansen tidigare påtalat vid upprepade tillfällen finns inget 

riktigt avtal mellan Falu kommun och LufAB vad gäller nyttjande och 

finansiering av Lugnetanläggningen. Vi har därför motsatt oss en höjning av 

borgensramen. Vårt agerande ledde till att det upprättades ett avtal, men 

bara för 2014. För tiden därefter finns fortfarande varken avtal eller 

finansiering. 
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Ett avtal har nu förhandlats fram och det har godkänts av LufABs styrelse. 

Trafik- och fritidsnämnden har godkänt avtalet under förutsättning att man 

erhåller ytterligare finansiering om ca 5 miljoner kronor. Enligt uppgift från 

kommunstyrelsens ordförande avser inte majoriteten att tillskjuta dessa 

medel, vilket alltså innebär att avtalet inte kan undertecknas och att det 

fortsatt saknas finansiering. I avsaknad av både avtal och finansiering kan vi 

inte tillstyrka en ytterligare höjning av bolagets borgensram och reserverar 

oss därför mot beslutet. 

Vi anser självklart att renoveringen av ishallen ska fullföljas, men det måste 

vara någon form av ordning och reda i en kommun. Det måste fattas 

korrekta beslut och upprättas riktiga avtal som också undertecknas av 

parterna. Vi anser det oacceptabelt att den rödgröna kommunledningen 

fortsätter slira utan vare sig avtal eller finansiering! 

Patrik Andersson (V) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Lugnet i Falun ABs begäran den 22 oktober 2013 om utökning av bolagets 

borgensram med 200 000 000 kronor från 400 000 000 kronor till  

600 000 000 kronor, återremitterades till kommunstyrelseförvaltningen, 

ekonomikontoret den 26 november 2013 då det förelåg frågetecken kring 

hyresavtal mellan trafik- och fritidsnämnden och Lugnet i Falun AB. 

Ärendet återupptogs på kommunstyrelsens möte den 4 mars 2014, efter en 

skriftlig framställan från bolaget den 10 februari 2014, varvid 

kommunstyrelsen föreslog att bolaget skulle erhålla en utökning av 

borgensramen om 50 000 000 kronor. 

Kommunfullmäktige beslutade därpå den 13 mars 2014, vilket är det senaste 

beslutet rörande borgen avseende kommunens helägda bolag, att utöka 

borgensramen med 50 000 000 kronor från 400 000 000 kronor till  

450 000 000 kronor. 

Bolaget har därefter den 6 oktober 2014 inkommit med en förnyad begäran 

om utökning av bolagets borgensram med 150 000 000 kronor från  

450 000 000 kronor till 600 000 000 kronor. Utökningen avser påbörjade 

och fortsatta investeringar fram till och med år 2016. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.  

Beslutsunderlag 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-10-10. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt ekonomikontorets förslag 

borgensramen utökas med 150 000 000 kronor till 600 000 000 kr. 
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Mikael Rosén (M): Borgensramen utökas med 40 000 000 kronor till 

490 000 000  kronor. 

Patrik Andersson (V) och Maria Gehlin (FAP): Ärendet återremitteras.  

Sammanträdet ajourneras 14.55–15.05. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslaget om återremiss mot att ärendet avgörs idag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 

Omröstning begärs. 

Ja-röst: Ärendet avgörs idag. 

Nej-röst: Återremiss. 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster för att ärendet ska avgöras idag och 7 nej-röster för 

återremiss beslutar kommunstyrelsen att ärendet avgörs idag. 

Ja: Jonny Gahnshag (S), Susanne Norberg (S), Monica Jonsson (S), Viktor 

Zakrisson (S), Britt Källström (S), Erik Eriksson (MP),  

Linnea Risinger (MP) och Mats Dahlström (C). 

Nej: Mikael Rosén (M), Patrik Andersson (V), Christina Haggren (M), 

Catharina Hjortzberg-Nordlund (M), Göran Forsén (M),  

Maria Gehlin (FAP) och Svante Parsjö Tegnér (FP). 

Därefter ställs ordförandens förslag om bifall till borgen mot Mikael Roséns 

förslag och kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 
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§ 258 Serveringstider under skid-VM 2015 

KS0586/14 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

1. Under skid-VM 2015-02-18 – 03-01 kan ansökan om utökad serveringstid  

beviljas till max kl. 03:00. 

2. De tillfälliga tillstånden till allmänheten som beviljas under skid-VM 

2015-02-18 – 03-01 ska behandlas separat, dvs. utöver de tillfälliga tillstånd 

som normalt beviljas högst tolv gånger per år eller för en sammanhängande 

period av maximalt två månader. 

Sammanfattning 

Skid-VM i Falun kommer att genomföras under perioden 18 februari till 1 mars 

2015. ATL-kontoret har fått frågor från olika näringsidkare, även utanför Falu  

kommun, om utökad serveringstid kan beviljas. Vidare ställs frågor om de tillfälliga 

tillstånden under VM kommer att räknas in i de perioder eller antal tillfällen som  

finns angivna i riktlinjerna.  

 

Enligt gemensamma nämndens riktlinjer, antagna hösten 2013, gäller följande: 

”Kl. 01.00 skall anses som normal sluttid och gälla allmänt för serveringsställen. 

Serveringstiden kan dock tidigareläggas eller senareläggas. Polismyndighet och 

miljönämnden är obligatoriska remissinstanser och deras yttranden är av stor  

betydelse vid prövning av serveringstiden. Serveringstiden kan, inom den  

gemensamma nämndens verksamhetsområde, utökas till maximalt kl. 02.00.” 

 

Med tanke på att Skid-VM är ett alldeles speciellt tillfälle och som inte kommer  

att återkomma inom de närmaste åren anser gemensamma nämnden att serverings- 

tiden borde kunna utökas för några restauranger/tillställningar utöver gällande  

riktlinjer samt att de tillfälliga tillstånden behandlas separat. Varje ansökan bedöms  

ändå individuellt och för tillfälligt utökad serveringstid är de en förutsättning att inte 

polismyndigheten och miljönämnden har något att invända.   

 

Beslutet är enligt den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria  

läkemedels förslag och utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria  

läkemedel 2014-09-30, § 66/socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-26. 
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Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-10-14, § 151. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 259 Antagande av arbetsordning för kommunfullmäktige i 
Falu kommun 

KS0611/14 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Förslag till arbetsordning daterad 2014-10-15 för kommun-

fullmäktige i Falu kommun antas. 

2. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Falu kommun antagen 

av kommunfullmäktige 2009-06-11, § 90, upphör att gälla. 

3. Beslutet ska träda i kraft 2015-01-01. 

Sammanfattning 

Föranlett av ändringar i kommunallagen och i samband med tillträdet av nya 

kommunfullmäktige har en översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning 

skett. I processen har samråd skett med kommunfullmäktiges presidium. 

I huvudsak är arbetsordningen i överensstämmelse med tidigare gällande 

arbetsordning. Vissa justeringar har dock skett och dessa är markerade i  

förslaget. I § 4 a har, i beaktande på den nya lydelsen i 5 kap 64 § 10 p. en 

formulering införts avseende kommunfullmäktigepresidiets uppgifter.  

I § 34 a har en skrivelse om partistöd införts för att återge det nya regel-

verket avseende partistöd. Efter samråd med kommunfullmäktiges 

ordförande innehåller förslaget att kommunfullmäktige beslutar om 

partistöd två gånger per år emedan kommunallagen ställer kravet att sådant 

beslut tas minst en gång per år. Detta för att inte betala ut resterande del av 

partistödet om partierna inte inkommer med föreskriven redovisning.   

Markerat återfinns (§ 33 a samt bilaga 2), med mindre justeringar, den 

beslutade ändringen avseende kommunfullmäktigeberedningar som antogs 

av kommunfullmäktige 2014-03-13, § 66. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 

Beslutsunderlag 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-10-15. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt stadskansliets förslag. 
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§ 260 Bildande av naturreservatet Sanders gammelskog i Falu 
kommun 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Naturreservatet Sanders gammelskog bildas i enlighet med  

upprättat förslag till beslut med föreskrifter, daterat 23 september 

2014, med tillhörande skötselplan, daterad den 23 september 2014. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 

Sanders gammelskog har länge varit känt som ett skogsområde med höga 

naturvärden genom att den tidigare markägaren Bergvik Skog AB har pekat 

ut det som en nyckelbiotop och att den ideella naturvården har genomfört 

inventeringar av svampar. Flera fynd av rödlistade svampar har gjorts vid 

inventeringarna. 

Den ideella naturvården lämnade 2010 in en begäran till länsstyrelsen om att 

bilda ett statligt naturreservat av området. Länsstyrelsen bedömde att det 

inte var ett lämpligt objekt utifrån sina strategier för skydd av skog men 

inledde en diskussion med Falu kommun om att det skulle kunna vara ett 

möjligt objekt för en delad finansiering mellan staten och kommunen.  

Falu kommun har klassat Sanders gammelskog som särskilt värdefullt efter 

metodiken i Falu kommuns naturvårdsprogram som kommunfullmäktige 

antog den 10 juni 2010. Grunden för klassningen är att området har mycket 

höga biologiska värden, är tätortsnära och viktigt för det rörliga friluftslivet 

samt att det är förhållandevis stort. Enligt naturvårdsprogrammet ska Falu 

kommun arbeta för att bevara särskilt värdefulla naturområden. Med 

utgångspunkt i klassningen och länsstyrelsens bedömning om möjlig 

delfinansiering så inledde länsstyrelsen och miljönämnden en diskussion 

med Bergvik Skog AB om köp av marken för bildande av ett naturreservat. 

Bergvik Skog AB var positiv till att sälja marken. 

Falu kommun, genom miljönämnden, ansökte hösten 2013 om mark-

åtkomstbidrag från Naturvårdsverket för 50 % av köpeskillingen vilket även 

Naturvårdsverket beviljade. Markköpet slutfördes den 15 september 2014 

och Falu kommun är nu ägare av området.  

Processen med att bilda naturreservat inleddes genom att miljönämnden den 

21 maj 2014 beslutade om att skicka ut ett förslag på föreskrifter och en 

skötselplan fram till den 20 september 2014. Miljöförvaltningen har arbetat 
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om förslaget på föreskrifter och skötselplanen efter remissen som nu ligger 

till grund för bildandet av naturreservatet Sanders gammelskog. 

Beslutet är enligt miljönämndens förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från miljönämnden 2014-10-01, § 66. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt miljönämndens förslag. 

Patrik Andersson (V): Enligt miljönämndens förslag med tillägg att jakt på  

skosfågel ska förbjudas inom naturreservatet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt miljönämndens förslag. 
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§ 261 Svar på remiss från Trafikverket angående slopning av 
järnvägsanläggning i Falun, Dalarnas län 

KS0554/14 

Beslut 

 

1. Falu kommun har inget att erinra mot att spår 57 tas bort och att 

funktionen som uppställningsspår flyttas spår 56. 

2. Falu kommun är inte beredd att stå för hela kostnaden för åtgärden. 

Vad gäller kostnaden för rivning av spår 57 och upprustning av spår 

56 anser stadsbyggnads- och näringslivskontoret att det inte är 

orimligt att kommunen står för en del av rivningskostnaden. 

Däremot kan det inte vara kommunens ansvar att bekosta 

upprustningen av en befintlig spåranläggning som Trafikverket inte 

har underhållit. 

3. Paragrafen justeras omedelbart.  

 

Protokollsanteckning 

Patrik Andersson (V) lämnar följande protokollsanteckning: Falu kommun 

ska stå för högst 30 % av kostnaden. 

Sammanfattning 

Falu kommun har upprättat en ny detaljplan för Magasinet med omgivande 

mark. Syftet med planen är att dels möjliggöra en tillbyggnad av Magasinet 

med en ny entré och dels att ordna trafik- och parkeringssituationen i 

området. För att kunna anlägga parkeringsplatserna behöver ett järnvägsspår 

tas bort (spår 57). Trafikverket har behov av 4 oberoende uppställningsspår i 

Falun varav spår 57 är ett. Om spår 57 tas bort måst det ersättas. Detta kan 

göras genom att spår 56 används i stället. För att pröva lämpligheten av 

detta har Trafikverket översänt ett förslag på remiss. 

Tillbyggnaden av Magasinets med en ny entré kan göras utan att spår 57 tas 

bort. En del av spåret stängs av under byggtiden.  

När Falu kommun förvärvade området av Jernhusen framkom att det fanns 

ett servitut för spåranläggningar på fastigheten. Servitutet var inte inskrivet 

men gäller. Spåranläggningens omfattning och läge finns inte angivet i 

servitutshandlingarna. Stadsbyggnads- och näringslivskontoret har haft i 

uppdrag att utreda om servitutet gäller mot kommunen. 
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Punkt ett och två i beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets 

förslag och utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Remissen från Trafikverket 2014-09-05. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-10-03. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-10-14, § 152. 

 

_________________________________________________________________________ 

Sänds till 

Trafikverket 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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§ 262 Förtydligande av beslut om medfinansiering i Leader 
Falun-Borlänge 2008-2013 

KS0427/07 

Beslut 

1. Av Falu kommuns tidigare beviljade medel till medfinansiering av  

LEADER Falun-Borlänge, får av dessa 300 000 kr användas till driftsprojektet. 

Det är endast Falu kommuns medfinansiering som får användas till  

driftsprojektet. 

 

2. Falu kommuns tidigare beslut om medfinansiering, på totalt  

720 000 kronor i årsarbetstid och lokalkostnad, till LEADER  

Falun-Borlänge avser åren 2008- 2015. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2008 om offentlig medfinansiering i LEADER 

Falun-Borlänge under åren 2008-2013 med 300 000 kr årligen till 

projektstöd. År 2009 togs ett tilläggsbeslut om att även medfinansiera år 

2007 med 300 000 kr, den summan delades upp att utbetalas under 

resterande period med 60 000 kr/år. Inför slutredovisningen av LEADER-

perioden behövs nu ett förtydligande beslut om att den offentliga 

medfinansieringen även får användas till driftsprojektet. 

Kommunstyrelsen beslutade samtidigt om offentlig medfinansiering i 

årsarbetstid och lokalhyra på totalt 720 000 kr för hela perioden. Där behövs 

ett kompletterande beslut att medfinansieringen avser hela projektperioden 

som nu är förlängd för slutredovisningar till och med år 2015. 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och  

utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen 2008-04-29, § 95. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-22. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-10-14, § 153. 

_________________________________________________________________________ 

Sänds till 

LEADER Falun-Borlänge 
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§ 263 Val av styrgrupp för handelns utveckling 

        KS0276/13 

Beslut 

1. En politisk styrgrupp för handelns utveckling bestående av tre 

ledamöter från majoriteten och två från oppositionen tillsätts. 

2. Jonny Gahnshag (S), Richard Holmqvist (MP),  

Göte Persson (C), Sten H Larsson (M) och Ulf Franson (FP) 

väljs till ledamöter. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 augusti 2012 att en arbetsgrupp skulle 

tillsättas för att komma med förslag på hur Falu kommun och handeln 

tillsammans kan arbeta med kvalitet och identitet i Faluns handelsutbud. 

Utvecklingsutskottet beslutade den 12 november 2013 att arbetsgruppen 

tillsammans med handeln ska formulera en kortfattad beskrivning av 

identitet samt föreslå en färdriktning för en hållbar handel. Vidare 

beslutades att kommunstyrelsen skulle utse en politisk styrgrupp. 

Beslutet är enligt miljökontorets och utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Miljökontorets tjänsteskrivelse 2014-00-29. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-10-14, § 154. 

_________________________________________________________________________ 

Sänds till 

Miljökontoret 
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§ 264 Medlemskap i Dala Sports Academy ekonomisk förening 

KS0298/14 

Beslut 

1. Falu kommun ska ingå som medlem i Dala Sports Academy 

ekonomisk förening from 2014. 

2. Trafik- och fritidsnämndens ordförande utses till Falu kommuns 

representant i Dala Sports Academy ekonomisk förening.  

I och med den nya nämndsorganisationen blir det kultur- och 

ungdomsnämndens ordförande som ingår som representant i 

Dala Sports Academy ekonomiska förening. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att finansiering sker inom 

trafik- och fritidsnämndens budget. I den nya nämnds- 

organisationen sker finansieringen inom kultur- och 

fritidsnämnden. 

 

Reservation 

Erik Eriksson (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Trafik- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att Falu kommun 

ingår som medlem i Dala Sports Academy ekonomisk förening. Dessutom 

att insats för inträde med 25 000 kronor och medlemsavgift med 5 000 

kronor betalas. Vidare att trafik- och fritidsnämndens ordförande utses som 

Falu kommuns representant i Dala Sports Academy ekonomisk förening. 

Dala Sports Academy drivs idag i projektform med Högskolan Dalarna som 

ägare i samverkan med Falu och Borlänge kommun och Dalaidrotten.  

Skälet till bildandet av Dala Sports ekonomiska förening är att man vill behålla  

och säkerställa verksamheten från projektform till befintlig verksamhet. 

Beslutet är enligt stadskansliets och utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-04-03, § 55/tjänsteskrivelse 

2014-03-23. 

Protokoll konstituerande föreningsstämma Dala Sports Academy  

2014-09-10. 

Stadgar för Dala Sports Academy ekonomisk förening, antagna 2014-09-10.  

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-10-14, § 155. 
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Sänds till 

Dala Sports Academy ekonomisk förening 

Trafik- och fritidsnämnden 

Ekonomikontoret 

Stadskansliet 

 

 

 



 34 (42) 

 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-10-28 

 
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 265 Finansrapport 2014-08-31 

KS0563/14 

Beslut 

Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 

Ekonomikontoret lämnar rapport rörande medelsförvaltningen inom kommun- 

koncernen den 31 augusti 2014. 

Beslutet är enligt allmänna utskottets förslag.  

Beslutsunderlag 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-09-23. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-10-15, § 98. 

Sänds till 

Ekonomikontoret 
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§ 266 Godkännande av avtal kring tilläggstrafik på Dalabanan 

KS0620/14 

Beslut 

1. Avtal kring tilläggstrafik på Dalabanan godkänns. 

2. Falu kommun delfinansierar med 200 000 kr för tilläggstrafik på 

Dalabanan. 

3. Finansiering sker via kommunstyrelsens ansvar särskilda 

framtidsprojekt 2015 och 2016. 

Sammanfattning 

För att bibehålla och stärka näringslivets konkurrenskraft och förbättra 

möjligheterna för invånarna att pendla till och från arbete och studier samt 

vardagsresande, är det viktigt att det finns ett attraktivt utbud av effektiva 

anslutningar med tåg till och från regionen.  

Allt sedan SJ under hösten 2011meddelade att man med hänvisning till 

affärsmässiga bedömningar avsåg upphöra med den sena och tidiga 

förbindelsen mellan Stockholm och Dalarna, har Falu kommun tillsammans 

med övriga berörda kommuner genom Dalabanans Intressenter arbetat 

intensivt för att få tillbaka dessa avgångar. 

Inom ramen för detta samarbete har det förts politiska diskussioner mellan 

de direkt berörda kommunerna på sträckan och Landstinget Dalarna om att 

hitta lösningar som innebär att näringslivets och invånarnas behov av och 

önskemål om ytterligare tåganslutningar kan tillgodoses. Diskussionerna har 

resulterat i en överenskommelse om att under 2015 gemensamt finansiera 

ett tillägg till den trafik som Tåg i Bergslagen bedriver idag. Trafiken 

bedrivs som en försöksverksamhet under ett år och avtalet innehåller 

möjligheten till förlängning av denna med ytterligare ett år.  

Tåg i Bergslagen har gjort bedömningen att kostnaderna för den utökade 

trafiken till minst 50 procent kan täckas av intäkterna från denna. De 

berörda kommunerna och Landstinget Dalarna är överens om att övriga 

merkostnader som uppstår till följd av den utökade trafiken ska fördelas 

enligt följande fördelning.  

Landstinget Dalarna                   750 000 kronor 

Avesta kommun                         100 000 kronor 

Borlänge kommun                      200 000 kronor 

Falu kommun                              200 000 kronor 

Hedemora kommun                      75 000 kronor 



 36 (42) 

 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-10-28 

 
 

Justerandes signaturer 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sala kommun                              100 000 kronor 

Säters kommun                             75 000 kronor 

Intäkter från trafiken som överstiger 50 procent reducerar de berörda 

kommunerna och Landstinget Dalarna finansiering med samma procentuella 

fördelning som finansieringen sker. 

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-20. 

Sänds till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Stadskansliet 
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§ 267 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 

KS0028/14 

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 

Protokoll från Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan  

2014-05-26. 

Protokoll från miljörådet 2014-05-27. 

Protokoll från folkhälsorådet 2014-09-23. 
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§ 268 Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 

KS0079/14 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av anmälda ärenden. 

Sammanfattning 

Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning.
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§ 269    Delegationsärenden till kommunstyrelsen 

 
KS0080/14 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten.  

Sammanfattning 

Till kommunstyrelsen har inkommit delegationsbeslut enligt bilagd 

förteckning. 
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§ 270 Tankar om nytt arbetssätt i kommunstyrelsen och 
utskotten inför nya mandatperioden 

 KS0028/14 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens nya utskottsorganisation införs i samband med den nya 

mandatperioden 2015-2018. Kommunstyrelsen diskuterar nya arbetssätt och 

förändrat ansvar i och med den nya organisationen inför kommande 

mandatperiod. 
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§ 271 Införande av Kontaktcenter 

KS0585/14 

Beslut 

1. Ett gemensamt kontaktcenter inrättas för Falu kommun. 

2. Finansiering sker genom personalpolitiska medel. 

Sammanfattning 

Kommundirektören beslutade i januari 2014 att en förstudie för ett gemensamt  

kontaktcenter för hela kommunen skulle genomföras. Det övergripande  

målet för förstudien var att ta fram relevant beslutsunderlag för att politiska  

företrädare ska kunna ta ställning till ett projekt om införande av kontaktcenter  

i Falu kommun. Förstudien har nu genomförts och slutrapporten bifogas.  

Extra medel bör tillföras projektet under uppbyggnadsfasen. Minsta belopp är 

uppskattningsvis 0,8- 1,0 mkr, dvs medel för att finansiera en extern resurs, som  

tillsammans med interna resurser, utgör projektledning för införandet.  

Kostnader för eventuella ombyggnader av lokal tillkommer. 

Under en uppbyggnadsfas är det också önskvärt att ytterligare medel  

tillförs under 2-3 år för att göra processen smidigare. När kontaktcenter 

är etablerat finansieras det till 100 % inom ram och genom ramväxling från  

förvaltningarna. Namnet på den gemensamma funktionen förslås bli  

kontaktcenter.  

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningen och utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-28. 

Redovisning av förstudie om kund/kontaktcenter - En väg in för medborgaren. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-10-14, § 159. 

_________________________________________________________________________ 

Sänds till 

Samtliga nämnder 

Samtliga förvaltningar och kommunstyrelsekontor 
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§ 272 Godkännande av reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden 

KS0635/14 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

             Reglementet för barn- och utbildningsnämnden godkänns. 

Sammanfattning 

Den parlamentariska ledningsgruppen har den 28 oktober 2014 behandlat barn- och 

utbildningsnämndens reglemente. Reglementet gäller fr.o.m. den 7 november 2014. 

Beslutsunderlag 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-10-28. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt stadskansliets förslag. 

Maria Gehlin (FAP): Enligt stadskansliets förslag med tillägg att motsvarande  

skrivning (tillämpliga delar) om hållbar utveckling som preciseras i miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens reglemente även ska föras in i barn- och  

utbildningsnämndens reglemente. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar  

enligt stadskansliets förslag. 

 

 


