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Övriga deltagare 
Fors. sid 2 
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§ 132 Budget 2015 och ekonomisk plan för 2016-17  
              samt mål för god ekonomisk hushållning 

KS0001/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Utdebiteringen fastställs till 22:54 per skattekrona för 2015. 
 

2. Finansiella mål och riktlinjer fastställs för vad som är god 
ekonomisk hushållning enligt vad som framgår av avsnitt 3 i 
dokumentet Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017. 
 

3. Kommunens upplåningsram fastställs till 1 300 mnkr för år 2015. 
 

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

5. I budgetdokumentet redovisad resultat-, kassaflödes- och 
balansbudget för år 2015 fastställs. 
 

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

 
7. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att upprätta 

verksamhetsplan och budget utifrån angivna prioriteringar och 
fastställd ram för år 2015 enligt budgetdokumentet. 

Protokollsanteckning 
Deltar inte i beslutet Mikael Rosén (M), Christer Carlsson (M), Catharina Hjortzberg-
Nordlund (M), Göran Forsén (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (-) och Svante 
Parsjö Tegner (FP). 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande överlämnar Budget 2015 och ekonomisk  
flerårsplan 2016-2017. 

Ärendet har MBL-förhandlats. 

Vänsterpartiet har lämnat förslag till budget. 

Alliansen lämnar budgetförslag till kommunfullmäktiges sammanträde.  
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Beslutsunderlag 
Budget 2015 och ekonomisk flerårsplan 2016-2017. 

MBL protokoll 2014-05-21. 

Svar till de fackliga organisationerna i Falu kommun 2014-05-22. 

Vänsterpartiets förslag till budget 3 juni 2014. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt S och MP:s förslag.  

Patrik Andersson (V): Enligt V:s förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen  
beslutar enligt sitt eget förslag. 
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§ 133 Svar på medborgarförslag Folkomröstning om den nya 
översiktsplanen 

KS0338/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås då processen fram till antagande av planen innehållit flera 
moment med samråd, möten, utställning, dialog och interaktivitet på hemsidor. 
Parallellt har det också funnits ett särskilt skol- och ungdomsprojekt där kommunerna 
fått många intressanta inspel om framtiden i FalunBorlänge. Initiativet och förslaget 
om folkomröstning har trots avslaget haft den positiva effekten att det höjt 
engagemanget och stimulerat diskussionen om översiktsplanen.  

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att förslag till översiktsplan underställs en 
folkomröstning och att en lämplig tidpunkt för detta kan vara i samband det allmänna 
valet den 14 september 2014. 

Det är kommunfullmäktige som beslutar om en folkomröstnings ska hållas. 

Dagen för en eventuell folkomröstning bestäms, senast tre månader före 
omröstningsdagen, med den Centrala valmyndigheten. I detta fall innebär det att 
samråd måste ske senast den 13 juni för samordning med det allmänna valet. 

Statskansliet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut eftersom 
det är kommunfullmäktige som beslutar om folkomröstning.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-04-24. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-05-17. 

Protokoll från valnämnden 2014-05-23, § 23. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Richard Holmqvist (MP), Erik 
Eriksson (MP) och Patrik Andersson (V): Enligt beslutet.  
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§ 134 Svar på motion från Mikael Rosén (M), Mats Dahlström (C), 
Maria Gehlin (FAP), Svante Parsjö Tegnér (FP) och Ingrid 
Näsman (KD): Förslag till förstudieutredning för att jämföra 
Falu kommuns kostnadsläge med andra kommuner 

KS0642/11 

Beslut 
Kommunstyrelse föreslår kommunfullmäktige 

Motionen bifalls till de delar som avser jämförelser med andra kommuner kring 
nyckeltal och kostnadsläge samt besvarad till de delar som avser konkurrensutsättning 
av verksamhet och organisation. 

Reservation   

Mikael Rosén (M), Christer Carlsson (M), Catharina Hjortzberg-Nordlund (M), Göran 
Forsén (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (-)  och Svante Parsjö Tegner (FP) 
reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Mikael Rosen, Mats Dahlström, Maria Gehlin, Svante Parsjö Tegner och Ingrid 
Näsman föreslår i en motion att en utredning ska startas omgående som översiktligt 
granskar Falu kommuns samtliga verksamhetsområden för att jämföra Falu kommuns 
kostnadsläge med andra kommuner.  

Uppdraget bör belysa inom vilka övergripande områden kommunen har ett högt 
kostnadsläge, visa på viktiga förändringsområden, mäta marknads- mässigheten vad 
gäller utformning och priser, identifiera ålderdomliga strukturer, förekomsten av 
”toppstyrning”, se om ”ej nödvändig verksamhet” finns, ge en bild över vilka 
verksamheter som är möjliga att konkurrensutsätta eller redan är konkurrens-utsatta 
samt belysa om kommunen har rätt balans mellan centraliserad och decentraliserad 
verksamhet. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets och allmänna utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-11-23. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-03-05. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-05-14, § 66. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt allmänna utskottets förslag. 

Mikael Rosén (M): Bifall till hela motionen. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt allmänna utskottets förslag. 
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§ 135 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP): 
Förstärkning av sommaraktiviteter för barn 

KS0185/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Motionen bifalls med motiveringen att möjligheten till samverkan ses över med andra 
aktörer som verkar i motionens anda, under förutsättning att finansiering kan lämnas.  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av kommunfull-mäktiges 
beslut  

Kommundirektören får i uppdrag att lämna förslag till finansierings-lösning. 

Sammanfattning 
Maria Gehlin föreslår i en motion att 200 tkr ska avsättas till kultur- och ung-
domsnämnden för sommarverksamhet för barn i åldrarna 8 – 12 år. Avgiftsfria 
aktiviteter ska skapas i samarbete med föreningar och andra ideella organisationer. 

Ekonomikontoret föreslår att motionen avslås med hänvisning till kultur- och 
ungdomsnämndens verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar, vilket även 
kultur- och ungdomsnämnden ställer sig bakom. 

Allmänna utskottet beslutade för egen del att uppmana kultur- och ungdomsnämnden 
att förbereda arbetet med motionens genomförande. 

Beslutet är enligt allmänna utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-02-03. 

Ekonomikontorets och kultur-och ungdomsförvaltningens gemensamma 
tjänsteskrivelse 2013-07-23. 

Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2014-04-24, § 39. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-05-14, § 67. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt allmänna utskottets förslag. 
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§ 136 Svar på motion från Agneta Ängsås (C) och Kristina  
              Wahlén (C): Trygghetsboende i Enviken 

KS0207/14 

Beslut 
Kommunstyrelse föreslår kommunfullmäktige 

Motionen är besvarad och förslaget ska beaktas i kommande revidering av boendeplan 
för äldre. 

Sammanfattning 
Agneta Ängsås och Kristina Wahlén föreslår i en motion att Lyssfallet i Enviken 
renoveras efter de behov som är nödvändiga till trygghetsboende och att nytt vård- och 
omsorgsboende byggs på lämplig plats i Enviken. 

Beslutet är enligt omvårdnadsnämndens och allmänna utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2014-03-12. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2014-04-23, § 64/tjänsteskrivelse  
2014-04-01. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-05-14, § 68. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) och Krister Johansson (S): Enligt allmänna utskottets 
förslag. 
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§ 137 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): 
Se över trafiksituationen kring Falu kommuns skolor 

KS0663/12 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

        Motionen bifalls.  

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att Falu kommun utför en inventering av 
trafiksituationen kring Faluns skolor, med uppföljande åtgärder där detta behövs. Samt 
att även friskolor ingår om detta går.  

Trafik- och fritidsförvaltningen är ansvarig för att det kommunala vägnätet fungerar på 
ett trafiksäkert sätt. Kommunfastigheter som fastighetsägare för skolfastigheter 
ansvarar att skolgården med avlämningsplats är trafiksäker och rektor har ett ansvar 
inom skolans område.  

Trafik- och fritidsförvaltningen och skolförvaltningen har i ett samarbete påbörjat ett 
arbete angående säkra skolvägar.  

Beslutet är enligt skolkontorets, trafik- och fritidsnämndens och barn- och 
utbildningsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 
Motion 2012-11-11. 

Förvaltningsgemensam (skolkontoret, trafik- och fritidsförvaltningen) tjänsteskrivelse 
2014-03-18. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-04-03, § 50. 

Protokoll från barn- och utbildningsutskottet 2014-04-14, § 64.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt barn- och utbildningsutskottets förslag. 
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§ 138 Antagande av Översiktsplan FalunBorlänge   

KS0654/11 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
Översiktsplan FalunBorlänge för Falu kommuns geografiska 
område antas under förutsättning att motsvarande beslut tas av 
kommunfullmäktige i Borlänge kommun. 
 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
      Det särskilda utlåtandet daterat den 25 april 2014 godkänns. 

Protokollsanteckning  
• Patrik Andersson (V) deltar inte i beslutet. 
• Falu kommun avser att göra ett tematiskt tillägg beträffande LIS-

områden. 
• Lämnas av Richard Holmqvist (MP) och Erik Eriksson (MP). 

Arbetet med översiktsplan för Falun-Borlänge är mycket väl utfört med 
tanke på resurser som skjutits till. Det är angeläget att planen antas, så att 
arbetet med fördjupade översiktsplaner i en rad avseenden kan komma 
igång. 
Planen behöver dock vidareutvecklas, framförallt med tanke på miljöhot och 
förändringar i tillgång på resurser och de samhällsförändringar som är att 
vänta. Vi avser att komma med förslag i den riktningen på kommande 
sammanträde med kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav den 30 augusti 2011, uppdrag om arbete med en gemensam 
kommuntäckande översiktsplan för Falu och Borlänge kommuner. Motsvarande beslut 
har tagits i Borlänge kommun. Arbetet med Översiktsplan FalunBorlänge har skett 
under ledning av en gemensam politisk styrgrupp där Jonny Gahnshag och Mikael 
Rosén har ingått för Falu kommun och Jan Boman och Ulla Olsson har ingått för 
Borlänge kommun. De två kommundirektörerna Dan Nygren och Åsa Granat har 
också ingått i styrgruppen.  

Kommunstyrelsen godkände den 29 januari 2013, förslag till Översiktsplan 
FalunBorlänge för samråd. Samrådet genomfördes 1 mars - 6 maj 2013. 
Kommunstyrelsen godkände den 26 november 2013, samrådsredogörelsen och 
utställningshandlingen och uppdrog till stadsbyggnads- och närings-livskontoret 
att genomföra utställningen. Översiktsplanen har varit utställd under tiden 7 
december 2013-19 februari 2014. 
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Synpunkter som kommit in under samråd och utställning finns sammanfattade 
och kommenterade i samrådsredogörelsen och i det särskilda utlåtandet. Inga 
väsentliga ändringar föreslås i det särskilda utlåtandet och Översiktsplan 
FalunBorlänge kan därför föras fram för antagande.  
 
Översiktsplan FalunBorlänge omfattar två kommuner och innehåller strategier för 
en gemensam utveckling. Det behövs därför beslut om antagande av fullmäktige i 
både Falu kommun och Borlänge kommun. Kommunfullmäktige i Falun antar 
översiktsplanen att gälla för den geografiska kommunen.  
 
I separata ärenden föreslås uppdrag ges att ta fram fördjupade översiktsplaner, 
inklusive relevanta planeringsunderlag, för den fortsatta rullande 
översiktsplanen. Dessa uppdrag ges under förutsättning att Översiktsplan 
FalunBorlänge antas.   
Årliga gemensamma översyner av Översiktsplan FalunBorlänge föreslås ske. 
 
Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och utvecklings-
utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-29/ 
Antagandehandlingar. 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-05-13, § 80. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
 
_____________________________________________________________ 

Sänds till 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-06-03 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 139 Antagande av Detaljplan för Haraldsbogymnasiet 
och Hälsinggårdsskolan 

KS0628/12 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Detaljplan för Haraldsbogymnasiet och Hälsinggårdsskolan antas med 
undantag av tomten vid Falhemsvägen som inte ingår i antagandet.  

Sammanfattning 
Detaljplan för Haraldsbogymnasiet och Hälsinggårdsskolan har upprättats. Syftet med 
detaljplanen är att ge området moderna planbestämmelser enligt plan- och bygglagen 
(PBL), då området i dag har gamla bestämmelser som inte längre ska användas. Detta 
för att möjliggöra utveckling av området då Hälsinggårdsskolan flyttas och större 
delen av skolbyggnaderna rivs.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 15 januari 2013 planuppdrag.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig den 21 januari 2014 efter genomfört 
samråd och lämnade då samrådsförslaget utan erinran.  

Byggnadsnämnden godkände detaljplanen den 17 april 2014 för antagande.   

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret föreslår att detaljplanen antas. 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-22 med 
antagandehandlingar. 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-05-13, § 74. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets 
förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-06-03 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 140 Antagande av detaljplan för Herrhagsgården vid 
Herrhagsvägen 

KS0388/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

       Detaljplan för Herrhagsgården vid Herrhagsvägen antas. 

Sammanfattning 
Detaljplan för Herrhagsgården vid Herrhagsvägen har upprättats. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra byggandet av bostadshus inom planområdets södra del 
och att i den nya detaljplanen ge befintliga byggnader aktuella bestämmelser enligt 
plan- och bygglagen.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 17 september 2013 planuppdrag. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig den 21 januari 2014 efter genomfört 
samråd och lämnade då samrådsversionen av planförslaget utan erinran.  

Byggnadsnämnden godkände detaljplanen för antagande den 17 april 2014. 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och utvecklings- 
utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-22 med 
antagandehandlingar. 
Protokoll från utvecklingsutskott 2014-05-13, § 75. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-06-03 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 141 Antagande av detaljplan för småhus vid 
Herrhagsvägen 

KS0101/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

          Detaljplan för småhus vid Herrhagsvägen antas. 

Sammanfattning 
Detaljplan för småhus vid Herrhagsvägen har upprättats. Syftet med detaljplanen är att 
skapa möjligheter för bostäder, i första hand friliggande enbostadshus, väster om den 
befintliga bebyggelsen i Herrhagen. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 16 oktober 2012 stadsbyggnads- 
kontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för området. Samtidigt beslutades att ett 
detaljplaneprogram, där detaljplaneområdet ingår, skulle upprättas. Planprogrammet 
antogs av kommunfullmäktige den 13 mars 2014. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott lämnade den 21 januari 2014, efter 
samrådstidens slut ett yttrande över planen. För att tillmötesgå inkomna synpunkter 
beslutade utvecklingsutskottet att detaljplanen ska anpassas så att det blir större 
avstånd mellan tomter och befintlig slogbod. 

Byggnadsnämnden beslutade den 17 april 2014, att godkänna detaljplanen för 
antagande.  

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och utvecklings- 
utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-17 med 
antagandehandlingar. 
Protokoll från utvecklingsutskott 2014-05-13, § 76. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-06-03 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 142 Godkännande av exploateringsavtal för ny entré 
till Magasinet 

KS0320/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

Exploateringsavtal för ny entré till Magasinet godkänns med tillägget  
att Falu kommun godtar inga ytterligare kostnader till följd av avtalet. 

Sammanfattning 
Ny detaljplan för Magasinet som möjliggör tillbyggnad med entré och garderobs-
funktion har upprättats. Med anledning av den nya detaljplanen har förslag till 
exploateringsavtal med fastighetsägaren Kulturmagasinet i Falun Fastighets AB 
upprättats. Exploateringsavtalet reglerar bl.a. marköverlåtelser mellan kommunen och 
fastighetsägaren. 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och utvecklings- 
utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-28 med  
förslag till exploateringsavtal. 
Protokoll från utvecklingsutskott 2014-05-13, § 72. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Rosén (M) med instämmande av Sten H Larsson (-) och ordförande 
Jonny Gahnshag (S): Exploateringsavtalet godkänns med tillägg att Falu 
kommun godtar inga ytterligare kostnader till följd av avtalet. 
 
Patrik Andersson (V): Avvakta med beslut till augusti.  

Beslutsgång 
Ordföranden prövar om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och 
finner att ärendet ska avgöras idag.  
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-06-03 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 143 Antagande av detaljplan för ny entré till Magasinet 
vid Tullkammaregatan 

KS0153/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

          Detaljplan för ny entré till Magasinet vid Tullkammargatan antas. 

Sammanfattning 
Detaljplan för ny entré till Magasinet vid Tullkammargatan har upprättats.  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en tillbyggnad på Magasinets norra sida med 
entré och garderobsfunktion för Kulturmagasinet. Magasinet är av stort 
kulturhistoriskt värde och ges bevarandebestämmelser. Detaljplanen möjliggör en 
flexibel användning av Magasinet där byggnadens karaktär, stora rumsvolym och 
strategiska läge tas till vara. Detaljplanen reglerar också parkeringsplatser för både 
Magasinet och Resecentrum i området runt Magasinet. Dessutom ska den reglera en 
tillfartsgata från gatan väster om Magasinet till området öster om Magasinet. Plats för 
en ny plattform och en biljettkiosk skapas längs Grycksbobanan. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott lämnade den 16 april 2013 ett positivt 
planbesked. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott lämnade den 21 januari 2014, efter 
samrådstidens slut ett yttrande utan erinran.  

Byggnadsnämnden beslutade den 17 april 2014, att godkänna detaljplanen för 
antagande. 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och utvecklings- 
utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-29 med 
antagandehandlingar. 
Protokoll från utvecklingsutskott 2014-05-13, § 73. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-06-03 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 144 Köp av del av Nedre Gruvriset 2:2 för naturreservat, 
Sanders Gammelskog 

KS0340/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
         1.   Godkänna förvärv av del av Nedre Gruvriset 2:2 för 8 250 00  kronor. 

         2.   Förvärvet ska belasta investeringsprojekt 90 400. 

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

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

Reservation 
Sten H Larsson (-) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning 
Bevarande av naturområden enligt naturvårdsprogrammet kan ske på 
flera sätt och syftet med köpet är att området ska bli kommunalt natur-
reservat. 
Sanders gammelskog är sedan länge känd som ett skogsområde med höga naturvärden. 
Stor del av området är utpekat som nyckelbiotop och fynd har  
gjorts av ett flertal rödlistade arter. Falu kommun har klassat området som särskilt 
värdefullt utifrån metodiken i kommunens naturvårdsprogram som kommun-
fullmäktige antog 2010. Enligt naturvårdsprogrammet ska kommunen arbeta för att 
långsiktigt bevara särskilt värdefulla områden. Grunden till att Sanders gammelskog 
klassas som särskilt värdefullt är de höga biologiska värdena med rödlistade arter, att 
stor del är nyckelbiotop samt att området är tätortsnära och viktigt för friluftslivet.  

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och utvecklings-               
utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-28. 
Protokoll från utvecklingsutskott 2014-05-13, § 77. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Richard Holmqvist (MP) 
och Patrik Andersson (V): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-06-03 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 145 Godkännande av plan- och bygglovtaxa inkl kart-  
              och mättaxa 

KS0349/14 

Beslut 
Kommunstyrelse föreslår kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-06-03 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
      Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa godkänns och  
      ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2015. 

Reservation 
Mikael Rosén (M), Christer Carlsson (M), Catharina Hjortzberg-Nordlund (M), Göran 
Forsén (M), Sten H Larsson (-) och Svante Parsjö Tegner (FP) reserverar sig mot 
beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2011 om en ny taxa för byggnads-
nämndens verksamhet. 

Taxan har nu tillämpats i snart tre år. Avsikten är inte att höja avgifterna utan 
förändringen är i stort sett en förenkling och en översyn så att orimligheter i 
taxan försvinner samt att Falu och Borlänge kommuns taxor blir mer 
samstämmiga. Syftet med förenklingen av taxan är att de som tillämpar taxan 
ska tolka taxan likadant vid samma typ av ärende. 
 
Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets, byggnads-
nämndens och utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-06 
med förslag till plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa. 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-05-13, § 78. 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
Mikael Rosén (M) med instämmande av Sten H Larsson (-): 
Samtliga taxor sänks med 10 procent. 

Beslutsgång 
Ordföranden prövar förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 

§ 146 Revidering av Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 

KS0382/14 

Beslut 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-06-03 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Föreslagna ändringar i taxebilagorna 1, 2 och 3 fastställs.  

2. Miljönämnden ersätts av myndighetsnämnden i taxebilagorna. 

3. Taxan träder i kraft den 1 januari 2015. 

Reservation 
Mikael Rosén (M), Christer Carlsson (M), Catharina Hjortzberg-Nordlund (M), Göran 
Forsén (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (-)  och Svante Parsjö Tegner (FP) 
reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
I Falu kommun gäller sedan 2009 en taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område. Avgifterna som tas in med stöd av taxan används för att finansiera 
miljönämndens lagstadgade arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Taxan 
behöver nu justeras för att bättre anpassas till dels de tillsynsbehov som finns, dels till 
den indelning av miljöfarliga verksamheter som har kommit med den nya 
miljöprövningsförordningen (2013:951) under 2013. 

En redaktionell ändring behövs i de sammanhang där texten hänvisar till 
miljönämnden. Eftersom taxan föreslås träda i kraft den 1 januari 2015 bör 
myndighetsnämnden anges på dessa ställen i texten. Denna förändring finns för 
närvarande inte inarbetad i någon ny version av taxan utan avsikten är att detta ska ske 
när beslut är fattat om ändringen. 

Beslutet är enligt miljönämndens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från miljönämnden 2014-05-21, § 29/tjänsteskrivelse 2014-03-28 med 
taxebilagor 1, 2 och 3. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) och Richard Holmqvist (MP): Enligt miljönämndens 
förslag. 

Sten H Larsson (-): Avslag. 

Mikael Rosén (M): Enligt miljönämndens förslag med tillägg att ingen avgift debiteras 
vid handläggning av ärende där underlaget inte är korrekt utan behöver komplettas. 

Beslutsgång 
Ordföranden prövar förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
miljönämndens förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-06-03 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 147 Fastställande av avgifter för myndighetsutövning 
avseende brandskydd 2014 för Räddningstjänsten 
DalaMitt  

KS0321/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

        Avgifter för myndighetsutövning vad gäller brandskydd antas och gäller  
        from den 1 januari 2014.  

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) har genom förbundsdirektionen lämnat förslag 
till avgifter enligt rubricerat att gälla fr.o.m. år 2014. Som meddelas i RDM:s skrivelse 
ska avgifter fastställas av kommunfullmäktige. Enligt domslut i Högsta 
Förvaltningsdomstolen gäller även detta för kommunalförbund.  
Beslutet är enligt stadskansliets förslag exklusivt från när under 2014 det ska börja 
gälla.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Räddningstjänsten Dala Mitt 2014-03-27. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-05-23. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt stadskansliets förslag med tillägg av att 
avgifterna gäller from den 1 januari 2014. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-06-03 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 148 Begäran om aktieägartillskott för Västra Falun 
Fastighets AB 

KS0381/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1.  Ett aktieägartillskott lämnas till Västra Falun Fastighets AB om  
     620 000 kronor. 

2.  Aktieägartillskottet finansieras inom ramen för kommunstyrelsens 
     finansförvaltning (K900). 

Sammanfattning 
Västra Falun Fastighets AB, som är helägt av Falu kommun, har inkommit med en 
hemställan om aktieägartillskott om 620 000 kronor för att säkerställa att bolaget inte 
ska ha förbrukat aktiekapitalet fram t.o.m. den 31 augusti 2014. Bakgrunden är att 
bolaget prognostiserar en förlust fram till i slutet på augusti som innebär att 
aktiekapitalet är förbrukat vid denna tidpunkt. Erhåller bolaget ett aktieägar-tillskott i 
angiven omfattning bedömer bolaget att verksamheten kan drivas vidare fram till 
årsskiftet 2014/2015. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Hemställan om kapitaltillskott från Västra Falun Fastighets AB 2014-05-20. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-05-21.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt ekonomikontorets förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-06-03 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 149 Antagande av Miljöprogram 2020 

KS0635/10 

Beslut 
      Ärendet återremitteras för att färdigställas. 

Protokollsanteckning 
Praktikant xx välkomnas och deltar under denna paragraf. 

Sammanfattning 
Miljöprogrammet är tänkt att vara Falu kommuns övergripande styrdokument 
för att närma sig generationsmålet utifrån tre definierade hotbilder, Negativa 
klimateffekter, Utarmning av den biologiska mångfalden och Försämrad hälsa 
på grund av farlig strålning och kemiska ämnen. 
Tanken är att miljöprogrammet ska lyfta viktiga områden, mål och strategier 
för en hållbar utveckling. De övergripande målen ska ange färdriktningen och 
delmålen ska skapa en samlad bild om vi rör oss i riktning mot generations-
målet.  
Miljöförvaltningen har i samråd med övriga kommunala instanser och externa 
aktörer som till exempel företag, nätverk, organisationer och allmänhet ut-
format ett förslag till nytt miljöprogram att gälla fram till år 2020. 
 
Miljöprogrammet 2020 föreslår tre visionsmål som huvudområden:  

- Fossilfritt och energieffektivt Falun 
- Goda livsmiljöer för natur och människor  
- Koll på konsumtion och kemiska ämnen 

 
Miljökontoret föreslår att Miljöprogrammet 2020 antas. 

Beslutsunderlag 
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2014-05-30. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Rosén (M) med instämmande av ordförande Jonny Gahnshag (S): Återremiss 
för att färdigställas. 

Sänds till 
Miljökontoret 

Kommundirektören 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 150 Ändrade regler för miljöbilsparkering 

KS0329/13 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

       1.   Bilar som släpper ut högst 120 g koldioxidekvalenter per kilometer            
             befrias från parkeringsavgift i Falu kommun.  

       2.   Kostnaden för ett parkeringstillstånd för miljöbil blir 100 kronor 
             per kalenderår. 

       3.   Redan utfärdade parkeringstillstånd för miljöbilar gäller tills de går     
             ut. 

Sammanfattning 
Falu P föreslår i skrivelse till trafik- och fritidsnämnden att kommunen inte utfärdar 
fler parkeringstillstånd för miljöbilar samt att redan utfärdade parkeringstillstånd får 
gälla tills de går ut. 

Ärendet behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2013  
där man beslutade att ärendet skulle återremitteras för ytterligare utredning och 
tydliggörande på grund av frågans komplexitet. 

Begreppet miljöbil används på olika håll i samhället, men någon samlad definition 
finns inte. Förenklat kan man säga att en miljöbil bör vara energieffektiv med låga 
utsläpp av fossil koldioxid samtidigt som den är tyst. Den definition som gällde för 
miljöbilar vid införandet av parkeringsförmånerna uppfylls idag av allt fler miljöbilar.  

Trafik- och fritidsnämnden föreslår att reglerna för miljöbilsparkering ändras och 
skärps så att de uppfyller EU:s avgaskrav och dessutom inte släpper ut mer än 50 gram 
koldioxid per kilometer vid blandad körning, s.k. supermiljöbilar, kostnaden för ett 
parkeringstillstånd för supermiljöbil blir 100 kronor per kalenderår och redan 
utfärdade parkeringstillstånd för miljöbilar gäller tills de går ut. 

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Falu P 2013-01-24. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2013-04-04, § 61/tjänsteskrivelse  
2013-03-05. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2013-06-17, § 125. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-04-03, § 48/tjänsteskrivelse  
2014-03-18. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-05-13, § 79. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-06-03 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-06-03 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 151 Upphandlingssamverkan - revidering av 
samarbetsavtal och reglemente för gemensamma 
nämnden med anledning av utökning med Hedemora 
kommun 

KS0303/11 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

        1.  Förslag till reviderat samverkansavtal gällande upphandlingssamverkan  
             mellan kommunerna: Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika och 
             Säter fastställs. Förslaget gäller från den 1 januari 2015 och ersätter 
             tidigare avtal. 

        2.  Förslag till reviderat reglemente för gemensam nämnd för upphandlings- 
             samverkan fastställs. Förslaget ersätter tidigare antaget reglemente. 
        3.  Förslag till reviderad antagen upphandlingspolicy med riktlinjer för  
             direktupphandling fastställs. Förslaget ersätter tidigare antagen  
             upphandlingspolicy med riktlinjer för direktupphandling. 

        4.  Besluten förutsätter att samverkande kommuner fattar likalydande beslut. 

Sammanfattning 
Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika och Säters kommuner har tidigare fattat beslut om 
upphandlingssamverkan. 
Med anledning av utökning med Hedemora kommun till sex kommuner föreligger 
behov av reviderat samverkansavtal och berörda styrdokument.  

Samverkansavtalet innehåller ett förslag om att bilda en samrådsgrupp bestående av 
ekonomicheferna i respektive kommun. Tidigare benämndes denna grupp styrgrupp. 

Samverkansformen är gemensam nämnd med ett gemensamt Upphandlings-Center 
med Ludvika som värdkommun. Gemensam nämnd innebär att kommunen överlåter 
ansvaret för en stor del av sin upphandlingsverksamhet till den gemensamma 
nämnden. 

Beslutet är enligt stadskansliets och allmänna utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-04-25. 

Reviderat samverkansavtal 2014-03-31.  

Reviderat reglemente 2014-03-12. 

Reviderad upphandlingspolicy med riktlinjer för direktupphandling 2014-03-12. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-05-14, § 69. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-06-03 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt allmänna utskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-06-03 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 152 Godkännande av förslag till ny lydelse i Region 
Dalarnas förbundsordning § 7 och 16  

KS0011/14 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

         Den föreslagna revideringen, inklusive det uppdaterade förslaget, av  
         Region Dalarnas förbundsordning godkänns. 

Reservation 
Patrik Andersson (V) reserverar sig mot beslutet, utifrån att Region Dalarna som 
koncept är en politisk organisation med ett stort inflytande över både lokalt viktiga 
som landskapsövergripande beslut, trots att det råder ett stort demokratiskt underskott i 
Region Dalarna, eftersom få partier är representerade och inte avspeglar representation 
vare sig i kommuners eller landstings fullmäktigen.  
Sten H Larsson (-) reserverar sig mot beslut. 

Sammanfattning 
Inför arbete med kommande regionbildning i Dalarna under nästa mandatperiod har 
diskussioner förts om att utöka uppdragen för Region Dalarnas presidium och att 
införa ordförande på heltid samt två vice ordförande på 50 respektive 25 procent. 
Detta skulle kunna ske genom att antalet ledamöter i direktionen utökas från 25 till 27 
ledamöter. En sådan åtgärd kräver revidering av förbundsordningens § 7. Samtidigt 
föreslås en ändring av § 16 i förbundsordningen att budgeten fastställes senast den 15 
november. Förslaget i den delen är av intern karaktär. Ändringarna föreslås träda i 
kraft inför den nya mandatperiodens början vid årsskiftet 2014/2015. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 

Beslutsunderlag 
Missiv Region Dalarna Revision av förbundsordning 2014-05-09. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-05-23. 

Uppdaterat förslag från Region Dalarna till ny skrivning § 7 Förbundsdirektionen 
2014-05-27. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt stadskansliets förslag. 

Patrik Andersson (V) och Sten H Larsson (-): Avslag. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-06-03 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt stadskansliets förslag. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-06-03 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 153 Svar till Region Dalarna om godkännande av 
avtal om fördelning av kostnader för kollektiv-
trafiken i Dalarnas län 

KS0322/14 

Beslut 
      Ärendet återremitteras till Region Dalarna för bättre ekonomiskt  
      underlag. 

Sammanfattning 
Nu gällande avtal har sagts upp av Landstinget Dalarna.  

Region Dalarna (RD) rekommenderar länets kommuner att godkänna nytt avtal om 
fördelning av kostnader för kollektivtrafiken i Dalarnas län att gälla för perioden 2014-
07-01 – 2016-12-31.   

Det nya i avtalet är finansiering av produktområden samt fördelning av AB Dalatrafiks 
administrativa kostnader 

Trafik- och fritidsnämnden beslutade den 7 maj 2014 meddela kommunstyrelsen att 
när det ekonomiska utfallet av den nya kollektivtrafikupphandlingen blivit känd, 
behöver det beaktas i kommunfullmäktiges beslut om budget 2015-2016. Dels behöver 
det totala kostnadsutfallet av upphandlingen beaktas och dels behöver de strukturella 
förändringar som sker till följd av det nya trafikupplägget för bl.a. skoltrafik beaktas. 

Ekonomikontoret föreslår att nuvarande avtal förlängs att gälla t o m den 31 december 
2014. Vidare att kommunstyrelsen, trafik- och fritidsnämnden och övriga berörda 
nämnder, får i uppdrag att arbeta vidare med avtalsförslaget för att kunna 
genomföra en bred förankring med möjlighet till tydligare ekonomiska 
konsekvenser för parterna så att detta kan beaktas i kommande budget och 
flerårsplaner. 

Beslutsunderlag 
Missiv från Region Dalarna 2014-04-14. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-05-07, § 74/tjänsteskrivelse 2014-01-
27. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-05-28. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) och Mikael Rosén (M): Ärendet återremitteras till 
Region Dalarna för bättre ekonomiskt underlag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sänds till 
Region Dalarna 

Trafik- och fritidsnämnden 

Ekonomikontoret 

Skolkontoret 

Socialnämnden 

Kommunfullmäktige 
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Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 154 Begäran om planuppdrag Fördjupad över- 
siktsplan för Falu tätort och området runt Varpan 

KS0332/14 

Beslut 

          1.   Stadsbyggnads- och näringslivskontoret får i uppdrag att ta  
                fram en fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området runt  
                Varpan, med utgångspunkt från en antagen gemensam Översikts- 
                plan för FalunBorlänge. 

          2.   En projektbeskrivning ska redovisas av stadsbyggnads- och nä- 
                ringslivskontoret innan arbetet startar. 

Sammanfattning 
Falun har tillsammans med Borlänge kommun tagit fram en gemensam 
kommuntäckande översiktsplan, Översiktsplan FalunBorlänge. 
Fördjupade översiktsplaner för Falu och Borlänge tätorter (städerna) är 
enligt Översiktsplan FalunBorlänge prioriterade åtgärder i den rullande 
översiktsplaneringen. De fördjupade översiktsplanerna för städerna ska 
enligt översiktsplanens rekommendation tas fram utifrån gemensamma 
utgångspunkter. 
 
Under förutsättning att Översiktsplan FalunBorlänge antas av båda 
kommunerna föreslås stadsbyggnads- och näringslivskontoret ges i 
uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Falu tätort. Inom 
detta uppdrag bör även området runt Varpan ingå. 
 
Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och utvecklings- 
utskottet förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-29. 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-05-13, § 81. 
 
________________________________________________________________ 

Sänds till 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

Borlänge kommun, Plan- och markkontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 155 Begäran planuppdrag Fördjupad översiktsplan 
              för Runn  

KS0333/14 

Beslut 

1. Stadsbyggnads- och näringslivskontoret får i uppdrag att 
tillsammans med Borlänge kommun ta fram en 
gemensam fördjupad översiktsplan för Runn, under 
förutsättning att motsvarande uppdrag ges i Borlänge 
kommun och med utgångspunkt från en antagen 
gemensam Översiktsplan för FalunBorlänge. 
 

2. En projektbeskrivning ska redovisas av stadsbyggnads- 
och näringslivskontoret innan arbetet påbörjas. 
 

3. Stadsbyggnads- och näringslivskontoret får i uppdrag att 
tillsammans med Borlänge kommun ta fram en 
projektbeskrivning för en gemensam utvecklingsplan för 
Runn, under förutsättning att motsvarande uppdrag ges i 
Borlänge kommun och med utgångspunkt från en 
antagen gemensam Översiktsplan för FalunBorlänge. 

Sammanfattning 
Falun har tillsammans med Borlänge kommun tagit fram en gemensam 
kommuntäckande översiktsplan, Översiktsplan FalunBorlänge. En 
utvecklingsplan för Runn samt en gemensam fördjupad översiktsplan för 
Runn är enligt Översiktsplan FalunBorlänge prioriterade åtgärder. Den 
fördjupade översiktsplanen för Runn ska tas fram gemensamt av båda 
kommunerna. Utvecklingsplanen för Runn bör tas fram parallellt med det 
fördjupade översiktsplanearbetet. 
 
Under förutsättning att samma uppdrag ges i Borlänge kommun och med 
utgångspunkt från en antagen gemensam Översiktsplan för FalunBorlänge 
föreslås stadsbyggnads- och näringslivskontoret ges i uppdrag att 
tillsammans med Borlänge kommun ta fram en fördjupad översiktsplan för 
Runn.  
 
Under förutsättning att samma uppdrag ges i Borlänge kommun och med 
utgångspunkt från en antagen gemensam Översiktsplan för FalunBorlänge 
föreslås stadsbyggnads- och näringslivskontoret också ges i uppdrag att 
tillsammans med Borlänge kommun ta fram en projektbeskrivning för en 
utvecklingsplan för Runn. 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Projektbeskrivningar med beskrivning av arbetets omfattning och 
inriktning, planområdets avgränsning, tidplan samt resursbehoven inom 
kommunorganisationen ska tas fram för båda uppdragen. Sambandet 
mellan de båda planerna ska också beskrivas i dem.  
 
Projektbeskrivningarna ska redovisas för och godkännas av kommun-
styrelsens utvecklingsutskott innan arbetena påbörjas. 
 
Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och utvecklings- 
utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-29. 
Protokoll från utvecklingsutskottet  2014-05-13, § 82. 
 
________________________________________________________________
_________ 

Sänds till 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

Borlänge kommun, Plan- och markkontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 156 Begäran planuppdrag Fördjupad översikts- 
plan för delar av landsbygden i Falu kommun 

KS0334/14 

Beslut 

    1.   Stadsbyggnads- och näringslivskontoret får i uppdrag att ta fram en 
          fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden i Falu kommun,  
          med utgångspunkt från en antagen gemensam Översiktsplan för  
          FalunBorlänge. 

    2.   Stadsbyggnads- och näringslivskontoret ska redovisa en projekt- 
          beskrivning innan arbetet startar. 

    3.   Den fördjupade översiktsplanen för Faluns landsbygd ska arbetas 
          fram parallellt med ett nytt landsbygdsprogram som bl a ska hantera  
          service- och kollektivtrafikfrågor. 
    4.   Arbetet med den fördjupade översiktsplanen och landsbygdspro- 
          grammet ska kännetecknas av en god medborgardialog där exempel- 
          vis lokala intresseföreningar (eller motsvarande) ska användas i pro- 
          cessen. 

Sammanfattning 
Falun har tillsammans med Borlänge kommun tagit fram en gemensam 
kommuntäckande översiktsplan, Översiktsplan FalunBorlänge. 
Översiktsplanen är kommuntäckande för båda kommunerna och ger 
strategier för kommunernas utveckling men behandlar inte 
markanvändningsfrågor i detalj. Under planprocessen och i andra 
sammanhang har det framförts önskemål om fördjupad översiktsplanering, 
landsbygdsprogram eller andra former av insatser för att fördjupa och 
förtydliga kommunens syn på utvecklingen av de delar av Falu kommun 
som ligger utanför Falu tätort. Att hantera detta i en fördjupad 
översiktsplan enligt plan- och bygglagen (PBL) är att föredra då detta 
också ger stöd för beslut enligt både PBL och annan lagstiftning.  
 
Under förutsättning att Översiktsplan FalunBorlänge antas av båda 
kommunerna föreslås stadsbyggnads- och näringslivskontoret ges i 
uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden i 
Falu kommun. Innan arbetet påbörjas ska en projektbeskrivning med 
beskrivning av arbetets omfattning och inriktning, planområdets 
avgränsning, tidplan samt resursbehov inom kommunorganisationen tas 
fram och godkännas av kommunstyrelsen.  Uppdraget kommer därefter att 
kunna genomföras när det finns utrymme inom kommunorganisationens 
ramfinansierade verksamhet.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets förslag 
exklusivt beslutspunkt 3 och 4. 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-30. 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-05-13, § 83. 
________________________________________________________________ 

Sänds till 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 157 Godkänna att Hallen i Enviken AB får ta upp 
lån för köp av värmeanläggning 

KS0304/14 

Beslut 
Godkänna att Hallen i Enviken AB får ta upp lån om högst 350 
000 kronor för att finansiera ett köp av värmeanläggningen i 
hallen av Envikens Elkraft ekonomisk förening.  

Sammanfattning 
Hallen i Enviken AB ansöker, i skrivelse den 8 april 2014, om godkännande av 
kommunen att uppta ett lån om 350 000 kronor för att köpa värmeanläggningen i 
bolagets hall, av Envikens Elkraft ekonomisk förening. Bolaget beräknas kunna göra 
en årlig besparing av uppvärmningskostnaderna med drygt 60 000 kronor. Inga krav 
på ytterligare kommunal borgen föreligger.  
Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Hallen i Enviken AB. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-04-10. 

Sänds till 
Hallen i Enviken AB 

Ekonomikontoret 
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§ 158 Antagande av policy och åtgärdsplan för ANDT 
(alkohol, narkotika, doping, tobak) i Falu kommun 

KS0599/13 

Beslut 
        Falu kommun antar policydokument och åtgärdsplan 2014 för ANDT- 
        arbetet i Falu kommun. 

Sammanfattning 
I Falu kommun har en samverkansgrupp för ANDT frågor bildats 2014, 
samverkansgruppen har gemensamt arbetat fram ett policydokument och en 
åtgärdsplan för 2014. 
Policydokumentet omfattar hur arbetet med den nationella ANDT-strategin ska 
uppfyllas och ger vidare information om hur de lokala förutsättningarna i Falu 
kommun ska inriktas genom en årlig åtgärdsplan. Policydokumentet och den årliga 
åtgärdsplanen omfattar riktade insatser mot hela Faluns befolkning och för kommunen 
som arbetsgivare.   

Beslutet är enligt stadskansliets och allmänna utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-04-28. 

Policydokument för ANDT. 

Åtgärdsplan 2014 för ANDT. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-05-14, § 70. 

Sänds till 
Socialnämnden 

Kultur- och ungdomsnämnden 

Arbetsmarknads- och integrationskontoret  

Skolkontoret  

Personalkontoret  

Gemensamma nämnden för ATL-kontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 159 Igångsättningsbeslut för projekt flödesfrämjande 
åtgärder, 1:a etappen, Svärdsjövattendrag 

KST0180/01 

Beslut 
          1.   Genomförandeplanen, start av upphandling och start av flödesfrämjande  
                åtgärder inom första etappen, sträckan Tängerströmmen i Övertänger till  
                Vågsjöns utlopp i Klockarnäs inom ramen högst 16.9 Mkr godkänns. 

          2.   Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med presidiet bemyndigas  
                att godkänna de två föreslagna avtalen gällande bron och övriga avtal av  
                ringa karaktär med koppling till projektets genomförande, med de  
                mindre justeringar som anses nödvändiga för Svärdsjöprojektets  
                genomförande.  

Protokollsanteckning  
    - För projektets start förutsätts kommunstyrelsens godkännande av kommande  
      upphandling och beslut om tilldelning. 

    - Mikael Rosén (M), Sten H Larsson (-) och Svante Parsjö Tegnér (FP): 
      Oacceptabel hantering av ärendet där viktiga avtal läggs på bordet vid  
      sammanträdet. Dessutom är avtalen inte påtecknade av motparterna. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 april 2004, mot bakgrund av återkommande 
skador vid höga vattenflöden inom Svärdsjövattendraget att anta ett handlingsprogram 
mot naturrelaterade höga vattenflöden. 

Projekt Svärdsjövattendraget omfattar ett avrinningsområde på ca 2100km2, med ett 
stort antal reglerade vatten, dammar och kraftstationer.  Falu kommun har i 
vattendraget via förvaltningar och kommunala bolag eget ansvar för flera dammar, 
kraftstationer och reglering av bland annat Svärdsjön, Toftan och Hosjön. Falu 
kommun är vidare andelsägare i Enviken Elkraft ekonomisk förening. 
Skadekostnader vid ett hundraårsflöde (HHQ100) enligt SMHIs dimensionering under 
nuvarande förhållanden har beräknats till ca 450Mkr.  

Säkerhetssamordnare Jan-Åke Holmdahl informerade om projektet på 
utvecklingsutskottets sammanträde den 13 maj 2014. 
Beslutet är enligt stadskansliets förslag med tillägg på sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-05-07/missiv 2014-05-07. 

Förslag till avtal mellan Falu kommun och Klockarnäs-Yttertänger 
samfällighetsförening angående bron. 
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Förslag till avtal mellan Falu kommun och fem fastighetsägare med anledning av bron.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) och Patrik Andersson (V): Enligt beslutet. 

 
________________________________________________________________ 

Sänds till 

Stadskansliet 
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§ 160 Godkännande av avtal mellan Falu kommun och 
Enviken Elkraft ekonomisk förening om genom-
förande av flödefrämjande aktiviteter i anslut-
ning till projektet Svärdsjö vattendrag 

KST0180/01 

Beslut 
Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med presidiet bemyndigas att  
godkänna avtalsförslaget mellan Falu kommun och Envikens Elkraft 
ekonomisk förening (samarbetsavtal) 2014-0X-XX, med mindre justeringar 
som anses nödvändiga för Svärdsjöprojektets genomförande. 

Protokollsanteckning  
- För projektets start förutsätts kommunstyrelsens godkännande av 

kommande upphandling och beslut om tilldelning. 
- Mikael Rosén (M), Sten H Larsson (-) och Svante Parsjö Tegnér (FP); 

Oacceptabel hantering av ärendet där viktiga avtal läggs på bordet vid 
sammanträdet. Dessutom är avtalen inte påtecknade av motparterna. 

Sammanfattning 
Arbetet med flödesfrämjande åtgärder ska påbörjas längs Svärdsjö vattendrag.  

Svärdsjö vattendrag har under flera tillfällen haft stora problem med omfattande 
skador på fastigheter, tekniska föremål, anläggningar mm utefter vattendraget pga 
höga flöden och vattennivåer. Orsaken till problemen förutom stora 
nederbördsmängder och kraftiga snöavsmältningar är att det finns naturligt begränsade 
sektioner i vattensystemet, men det finns även andra byggtekniska begränsningar som 
påverkar framsläppandet av vatten. 

Det föreslagna avtalet mellan Falu kommun och Envikens Elkraft ekonomiska 
föreninge reglerar samarbetet gällande flödesfrämjande åtgärder i Svärdsjö vattendrag.   

Beslutet är enligt stadskansliet förslag på sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-05-07/missiv 2014-05-07. 

Avtalsförslag mellan Falu kommun och Envikens Elkraft ekonomisk förening 
(samarbetsavtal) 2014-0X-XX. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt beslutet. 

_______________________________________________________________ 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-06-03 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 161 Svar på remiss från Energimarknadsinspektionen; 
Falu Elnät AB ansöker om nätkoncession för en ny 50k 
V luftledning mellan Falu Västra  och Södra Vällan och 
med markkabel för sträckan Södra Vällan, Källtorp och 
Främby i Falu kommun i Dalarnas län 

KS0308/14 

Beslut 

1. Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse den 22 april 
2014 överlämnas till Energimarknadsinspektionen som Falu kommuns 
svar på remissen. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Energimarknadsinspektionen har överlämnat en ansökan daterad den 2 april 2014 
avseende koncession för rubricerade linje och begär kommunens yttrande. Av 
yttrandet ska framgå om anläggningen är förenlig med de för området gällande 
detaljplaner/områdesbestämmelser och med den kommunala översiktsplanen.  

Länsstyrelsen Dalarna har beslutat att den planerade ledningen inte antas medföra 
betydande miljöpåverkan.  

Den remitterade ansökan kommer från Falu Elnät och gäller en (50 kV) kraftledning, 
delvis luftburen och delvis markförlagd, genom tätorten Falun. De västliga delarna av 
sträckan används redan idag för kraftledning medan de östliga delarna nyuppförs. Den 
planerade kraftledningen kommer enligt Falu Elnät att göra nätet mer stabilt och 
mindre känsligt för störningar. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret har vid ett samrådstillfälle yttrat sig över 
förslaget på sträckning av kraftledningen (2013-05-15). I yttrandet förordade 
kommunen markkabel genom Krondiket för att minska risken för strålning och det 
visuella intrånget. I det slutliga förslaget har kommunens förslag inte tillgodosetts. 
Falu Elnät förordar luftledning med hänvisning till markförhållandena i området men 
förtydligar dock att alternativet med markförlagd ledning därmed inte är avskrivet. 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och 
utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-22. 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-05-13, § 86. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-06-03 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sänds till 

Energimarknadsinspektionen, (registrator@ei.se) 

Länsstyrelsen Dalarnas län 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-06-03 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 162 Svar på remiss från Region Dalarna  
Regionalt trafikförsörjningsprogram 2015 - 2019 

KS0312/14 

Beslut 

1. Den förvaltningsgemensamma (stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
och trafik- och fritidsförvaltningen) tjänsteskrivelsen den 5 maj 2014 
överlämnas till Region Dalarna som Falu kommuns svar på remissen. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Region Dalarna har skickat skriften Kollektivtrafikmyndigheten i Dalarna – 
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Dalarnas län 2015-2019 på remiss till 
bland annat länets kommuner för yttrande. Ett kollektivtrafikprogram ska omfatta 
alla former av regional kollektivtrafik och ge en beskrivning av behovet av 
kollektivtrafik i länet och de politiska målen för kollektivtrafikutvecklingen. 

Det ska också omfatta miljöskyddande åtgärder och mål och åtgärder för 
anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till de behov som föreligger hos 
personer med funktionsnedsättning. 

Region Dalarna har i samrådet skickat med två frågor som de önskar svar på. 
Frågorna visar att de inte har tagit fram programmet tillsammans med ägarna. 
Därför föreslår Falu kommun att Region Dalarna tar fram en dokumenterad och 
av parterna accepterad planeringsprocess som levandegör programmet och 
skapar utrymme för både analys och diskussion mellan parterna. 

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets, trafik- och  
fritidsnämndens och utvecklingsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Remiss från Region Dalarna Kollektivtrafikmyndigheten i Dalarna –  
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Dalarnas län 2015-2019. 

Förvaltningsgemensam (stadsbyggnads- och näringslivskontoret och trafik- och 
fritidsförvaltningen) tjänsteskrivelse 2014-05-05. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-05-07, § 75. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-05-13, § 85. 
 
 
 
________________________________________________________________ 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-06-03 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sänds till 

Region Dalarna 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

Trafik- och fritidsförvaltningen 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-06-03 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 163 Svar på remiss från mark- och miljödomstolen, ansökan 
om tillstånd att anlägga ett vattenkraftverk i Lungsjöån 

KS0407/12 

Beslut 
1. Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse den 21 

maj 2014 överlämnas som svar på föreläggande den 13 maj 2014 
från Nacka Tingsrätt, mark- och miljödomstolen. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Falu kommun har tidigare yttrat sig i ärendet, dels i kommunstyrelsen den 20 april 
2013 (över kungjord ansökan) och dels i delegationsbeslut av kommunstyrelsens 
ordförande den 7 oktober 2013 (över aktbilaga 69-72). 
Mark- och miljödomstolen har den 13 maj 2014 förelagt Falu kommun att inkomma 
med yttrande över aktbilaga 87 i ärende M1313-12 angående tillståndsansökan för 
anläggande av Lungsjöåns kraftverk i Falu och Leksands kommuner.  

Med anledning av sökandens svar på inkomna yttranden i mål M 1313-12, 
gällande Håbo Vindkraft AB:s ansökan om tillstånd till anläggande av 
Lungsjöåns kraftverk i Falun och Leksands kommuner, vill Falu kommun 
framföra svar enligt stadsbyggnads- och näringslivskontoret tjänsteskrivelse 
den 21 maj 2014. 
 
Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Föreläggande från Nacka Tingsrätt, mark- och miljödomstolen 2014-05-13. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-21. 

Sänds till 
Nacka Tingsrätt, mark- och miljödomstolen 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-06-03 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 164 Upphandling avseende vård och omsorgsutbildning för 
vuxna 

KS0277/14 

Beslut 
1.  Kontrakt tilldelas leverantörer enligt tilldelningsbeslut och  
     upphandlingsrapport daterad den 3 juni 2014.  

2.  Paragrafen justeras omedelbart, då anbudsspärr för ingivna anbud  
     gäller tom den 17 juni 2014. 

 
 

Sammanfattning 
Rektor för gymnasial vuxenutbildning har enligt uppdrag under våren 2014  
genomfört en upphandling inom utbildningsområdet vård- och omsorg.  
Nytt ramavtal kommer att tecknas med rangordning 3 leverantörer. Vård-  
och omsorgsutbildning för vuxna är ett viktigt område för kommunens 
kompetensförsörjning. Flexibilitet i genomförandet av utbildningen är 
betydelsefullt för individens behov samt önskemål och förutsättningar att möta 
arbetsmarknadens efterfrågan av utbildad personal.  
Upphandlingsrapport som beskriver process och genomförande och  
tilldelningsbeslut lämnas vid sammanträdet. Tilldelningsbeslut presenteras  
på sammanträdet. 

Beslutet är enligt arbetsmarknads- och integrationskontorets förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads- och integrationskontoret tjänsteskrivelse 2014-04-30/ 
upphandlingsrapport och avidentifierat tilldelningsbeslut 2014-06-03.    

Sänds till 
Arbetsmarknads- och integrationskontoret för delgivning enligt tilldelningsbeslut. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-06-03 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 165 Utökning av antalet platser för mottagande 
av ensamkommande barn 

KS0695/13 

Beslut 
          1.  Antalet platser för ensamkommande barn utökas from 1 juli 
               2014 i avtalet med Migrationsverket från 12 platser till 25  
               platser varav 4 är asylplatser och 21 är platser för ensamkom- 
               mande barn med uppehållstillstånd. 

          2.  Kommunstyrelsens ordförande får på delegation teckna avtalet  
               med Migrationsverket om utökning av överenskomna platser 
               för mottagandet av ensamkommande barn. 

Sammanfattning 
Den första januari 2014 trädde två lagändringar i kraft. Den ena är en ny lag som 
innebär utökade befogenheter för Migrationsverket att anvisa ensamkommande 
ungdomar till kommunerna. Den andra är ändring i asylersättningsförordningen som 
gör att man endast får schablonen (1900kr/dygn) oavsett placeringsform för en 
asylsökande ensamkommande barn.  

För att möta de ökade kraven på kommunen pga. lagändringen som innebär att 
Migrationsverket troligen kommer att anvisa flera ensamkommande ungdomar till 
kommunen så planeras utökning av mottagandet med ett till boende under hösten 
2014. 

Enligt Migrationsverket är det viktigt att kommunen inkluderar hela sin boendekedja i 
avtalen med Migrationsverket för att kunna få rätt ersättning. Migrationsverket menar 
att kommunen kan utöka överenskomna platser i avtalet och inkludera de ungdomar 
som idag bor i utslussningsverksamheten. Migrationsverket skulle då ersätta 
kommunen med schablonbeloppet 1900 kr per ungdom och dygn. 

Beslutet är enligt arbetsmarknads- och integrationskontoret förslag punkt 1 och i sin 
helhet enligt allmänna utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-29. 

Förslag till överenskommelse från Länsstyrelsen. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-05-14, § 77. 
 

Sänds till 
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Sammanträdesdatum 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Arbetsmarknads- och integrationskontoret 

Socialförvaltningen 

Kommunstyrelsens ordförande. 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-06-03 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 166 Svar till Länsstyrelsen Dalarna om fördelnings-
modell för mottagande av flyktingar och 
ensamkommande barn 

KS0345/14 

Beslut 
          1.  Falu kommun ställer sig positiv till Landshövdingen i Dalarna läns  
               förfrågan om utökning av anvisningsbara platser och platser för  
               ensamkommande barn. 

          2.  Beslutet innebär en viljeinriktning och ska återrapporteras till allmänna  
               utskottet under hösten 2014. 

Sammanfattning 

Enligt Migrationsverket har behovet av kommunplatser ökat under senaste 
tiden och framförallt behövs det så kallade anvisningsbara platser. 
Anvisningsbara platser är för personer som befinner sig på anläggnings-
boende och som behöver hjälp med att hitta bostad i någon av landets 
kommuner men även för kvotflyktingar. Platser för så kallade självbosättare 
är för personer som betraktas ordna boendet själva på olika sätt som tex 
anknytningspersoner, ensamkommande barnen som redan har en plats i 
kommunen när de får uppehållstillstånd och personer som bosätter sig hos 
vänner eller släktingar i kommunen. 
Falu kommun har en tillsvidare överenskommelse med Länsstyrelse i 
Dalarnas län om 120 platser varav 70 anvisningsbara och 50 för själv-
bosättare.  
Utifrån det totala behovet av kommunplatser så tar Länsstyrelsen i samarbete 
med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen fram länstal. Enligt 
kommunfördelningen så ska Falun ha 102 anvisningsbara platser. 
Landshövdingen i Dalarnas län har inkommit med en ny förfrågan den 30 
april 2014 om kommunen kan utöka antalet anvisningsbara platser till 102 
och antalet platser för asylsökande ensamkommande barn till 10. 
Kommunsstyrelsens allmänna utskott har redan den 22 januari 2014 beslutat 
om att utöka mottagandet av ensamkommande barn till hösten 2014 då 
lämpligt boende införskaffats. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Landshövdingen Dalarnas län om behovet av fler kommunplatser för 
flyktingar och ensamkommande barn 2014-04-24. 

Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-22. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S), Britt Källström (S), Erik Eriksson (MP) och Patrik 
Andersson (V): Enligt beslutet. 

Sänds till 
Arbetsmarknads- och integrationskontoret, AIK 

Socialförvaltningen 

Skolkontoret 

Landshövdingen 

Kommundirektören 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-06-03 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 167 Svar till förvaltningsrätten i mål 1698-14 angående  
laglighetsprövning enligt kommunallagen 

KS0204/13 

 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande daterat 2014-06-03  

som Falu kommuns yttrande till Förvaltningsrätten i mål 1698-14,  
angående laglighetsprövning. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Sammanfattning 
Falu kommun har beretts tillfälle att yttra sig till Förvaltningsrätten angående 
överklagande av den 25 mars 2014 i mål. nr. 1698-14, angående laglighetsprövning 
enligt kommunallagen. 

Beslutsunderlag 
Föreläggande från Förvaltingsrätten 2014-03-25. 

Förslag till yttrande 2014-06-03. 

Sänds till 
Förvaltningsrätten i Falun (inkl yttrande) 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2014-06-03 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 168 Inriktningsbeslut inför kommande fastighets-
försäljningar/fastighetsutvecklingar 

KS0086/12 

Beslut 
      Kommunstyrelsen stödjer det arbete som påbörjats av kommun-  
      fastigheter tillsammans med stadsbyggnads- och näringslivskontoret  
      beträffande försäljning av fastigheterna Riset 2 och Lilla Aspeboda 28:5. 

Sammanfattning 
Fastighetsutskottet har beslutat uppdra åt kommunfastigheter att skyndsamt arbeta 
fram en strategisk plan för fastighetsförsäljning. Efter en redovisning i september till 
utskottet har kommunfastigheter fått i uppdrag att komplettera pågående utredning 
med en översyn av de fastigheter som inte inrymmer kärnverksamhet. 
Kommunfastigheter har fått i uppdrag att genomföra värdering av föreslagna 
fastigheter.  

Fastighetsutskottet beslutade den 15 maj 2014 att uppdra till kommunfastigheter 
tillsammans med stadsbyggnads- och näringslivskontoret: 
   Påbörja försäljning av fastigheterna Riset 2 och Lilla Aspeboda 28:5. 
   Fortsätta utredning kring försäljning av ytterligare fastigheter samt   
   Uppdra till kommunfastigheter att fortsätta utreda försäljningen av stationshuset 
Angående fastighetsutskottets förslag till kommunstyrelsen om försäljning av 
fastigheterna Riset 2 och Lilla Aspeboda 28:5 så återkommer denna begäran samfällt 
med ytterligare försäljningar. Fastighetsutskottet lyfter nu ärendet till 
kommunstyrelsen för att få stöd för det arbete som påbörjats.  

Beslutsunderlag 
Kommunfastigheters tjänsteskrivelse 2014-05-08. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2014-05-15, § 51. 

Förslag till beslut på sammanträdetfrån  
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt beslutet. 

Sänds till 
Ekonomikonteret 

Kommunfastigheter  

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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2014-06-03 
 
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 169 Val av ordförande för barn- och utbildningsutskottet  

KS0002/14 

Beslut 
        1.   Viktor Zakrisson (S) entledigas från sitt uppdrag som ordförande för  
               barn- och utbildningsutskottet. 

        2.   Jessica Wide (S) väljs som ny ordförande för barn- och utbildnings- 
              utskottet. 

Sammanfattning 
Viktor Zakrisson har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som ordförande för 
kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Viktor Zakrisson 2014-05-08. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Richard Holmqvist (MP): 
Enligt beslutet. 

Sänds till 
Vald  

Entledigad 

Förtroendemannaregistret 

Barn- och utbildningsutskottet 
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Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 170 Information om Data centers i Falun och 
förslag till komplettering av Falu Energi & 
Vatten AB:s ägardirektiv 

  

Beslut 
        Kommunstyrelsen har tagit del av informationen och ställer sig bakom Falu  
        Energi & Vatten AB:s planer. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

           Ägardirektiven kompletteras och tydliggörs så att bolagets  
           verksamhet även omfattar denna verksamhet.  

Sammanfattning 
Vice VD Bengt Östling och styrelseordförande Ragnar Kroona från Falu Energi & 
Vatten AB informerar om planerna på att bygga Data centers i Falun.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från FEV om Data Centers i Falun 2014-05-21. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Jonny Gahnshag (S) och Richard Holmqvist (MP): Enligt beslutet. 

Sänds till 
Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 171 Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet, Miljörådet, 
Falun Borlänge regionen AB, Region Dalarna, 
Samverkansberedningen mellan Falu kommun och 
Landstinget Dalarna, Skid-VM 2015 i Falun AB, Lugnet i 
Falun AB och Upphandlingsnämnden        

Beslut 

       Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 

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 Lugnet i Falun AB 2014-03-26. 

Protokoll från Lugnet i Falun AB 2014-05-09. 

Protokoll från Folkhälsorådet 2014-04-22. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 172 Anmälningsärenden        

  

Beslut 
       Kommunstyrelsen har tagit del av anmälda ärenden. 

Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning. 
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Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 173 Delegationsärenden       

  

Beslut 
        Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten. 

Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit delegationsbeslut enligt bilagd förteckning. 
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