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§ 29   Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Slå ihop  
                  gymnasieskolan/vuxenutbildningen och arbets- och  
                  integrationskontoret (AIK) i en gemensam utbildnings-  
                  och kompetensförsörjningsnämnd 

     KS0335/12  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Motionen avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 
den 13 mars 2014 om ny nämndsorganisation att gälla fr.o.m.  
mandatperioden 2015-2018. 
 

2. Kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag 
att kontinuerligt följa upp strategiska samverkanssatsningar mellan 
berörda förvaltningar i syfte att uppnå självständiga kommuninvånare 
med god delaktighet i samhället som i sin tur ska främja en egen försörjning. 

 
Sammanfattning 
Maria Gehlin (FAP) föreslår i motion att det utreds om lämpligheten och konsekven- 
serna av att arbetsmarknads- och integrationskontorets (AIK) verksamheter, 
gymnasieskolans verksamheter och vuxenutbildningens verksamheter förs ihop under 
en ny och gemensam politisk nämnd. Dessutom föreslås: 

- att ett omställningsarbete omedelbart genomförs som innebär en  
omfördelning av resurser från kommunens stödverksamheter till  
kommunens kärnverksamheter.  

- att kommunfullmäktige omedelbart ger kommundirektören  
(skolförvaltningen, socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen) i 
uppdrag att ta fram ett förslag till skolplan/utbildningsplan (med tillhörande 
strategier) där alla barn får förutsättningar att genom utbildning skapa 
en positiv och oberoende framtid. 
 

Utifrån kommunfullmäktiges beslut den 13 mars 2014 om ny nämndsorganisation 
föreslår den Parlamentariska ledningsgruppens att motionen avslås.  
 
Beslutet är enligt den Parlamentariska ledningsgruppens och verksamhetsutskottets  
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Parlamentariska ledningsgruppens förslag 2014-11-26. 

Protokoll från socialnämnden 2012-11-21, § 232. 

Protokoll från skolnämnden 2012-12-12, § 218. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-02-17, § 1. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt verksamhetsutskottets förslag. 
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§ 30   Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD)  
                  Återupprätta skolnämnden i Falun 

     KS0460/13  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen bifalls med anledning av kommunfullmäktiges beslut  
den 13 mars 2014 om ny nämndsorganisation fr.o.m. nästa mandatperiod  
och i den delen som avser inrättande av en barn- och utbildningsnämnd  
fr.o.m. den 7 november 2014. 

 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att återupprätta skolnämnden i Falun. Den Parlamentariska  
ledningsgruppen (PLG) har av kommunstyrelsen fått uppdraget att lämna förslag 
på svar. 
 
PLG har under hösten 2013 och vintern 2013/2014 diskuterat behov av reviderad 
nämndsorganisation fr.o.m. kommande mandatperiod. I det sammanhanget  
diskuterades nämndernas organisation, mål och syfte. PLG är enig om att en  
skolnämnd ska finnas organiserad under den mandatperiod som nu har påbörjats. 
  
Kommunfullmäktige har också bifallit detta förslag den 13 mars 2014. Nämnden 
inrättades fr.o.m. den 7 november 2014 och benämns som barn- och  
utbildningsnämnden. Därmed är motionens syfte bifallet. 
 
Beslutet är enligt den Parlamentariska ledningsgruppens och verksamhetsutskottets  
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2013-07-03. 
Den Parlamentariska ledningsgruppens tjänsteskrivelse 2014-11-26. 
Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-02-17, § 2. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt verksamhetsutskottets förslag. 
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§ 31   Svar på remiss från Region Dalarna "Långsiktigt hållbar  
                  regional stödstruktur inom socialtjänstområdet i Dalarna"  

     KS0673/13  
Beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Enligt Region Dalarnas förslag att säkerställa långsiktigt hållbar regional 
stödstruktur för socialtjänst, hälsa och välfärd. 
 

2. För Falu kommuns del tillföra Region Dalarna ca 230 000 kr per år enligt 
fastställd fördelningsnyckel fr.o.m. 2016. 
 

3. Socialnämnden tillsammans med omvårdnadsnämnden får i uppdrag att omfördela 
driftmedel så att denna kostnad kan inrymmas i fastställda driftramar. Om detta inte 
är möjligt fullt ut, får dessa nämnder åter återkomma med ansökan om eventuellt 
tillskott. 

 
Protokollsanteckning 
Lämnad av Svante Parsjö Tegnér (FP). Intentionerna med förslaget är goda men det 
saknas finansiering. Risken blir då att när finansieringen ska ske inom befintliga 
ekonomiska ramar så ökar stressen och personalens arbetsbelastning.  Personalen, 
däribland socialsekreterarna har redan hög arbetsbelastning. Det är tveksamt om denna 
lösning för att få en mer evidensbaserad praktik blir speciellt effektiv när personalen ofta 
upplever tidsbrist och glapp mellan krav och resurser. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har begärt socialnämndens och omvårdnadsnämndens yttrande över 
Region Dalarnas direktions fattade beslut i ärendet ”Långsiktigt hållbar regional 
stödstruktur för socialtjänst, hälsa och välfärd”. 

I Region Dalarnas direktions beslut rekommenderas medlemmarnas respektive fullmäktige 
att godkänna förslaget om en utökning med tre årsarbetare till en kostnad av 2 250 000 kr/år 
att fördela så att landstinget finansierar 50 % och kommunerna fördelar resterande 50 % 
mellan sig grundat på befolkningstal. För Faluns del innebär det en kostnad av ca 230 000 
kr per år, beräknad på invånarantalet den 1 november 2014. Slutlig fördelning av kostnaden 
inför 2016 kommer att tas fram på grundval av invånarantalet i Dalarnas kommuner den 31 
december 2014. 

Ekonomikontoret har ingenting att invända till socialnämndens beslut att Falu kommun 
ska ingå i Region Dalarnas förslag till stödstruktur inom socialtjänstområdet i Dalarna. 
Däremot befinner sig Falu kommun i en kärv ekonomisk situation, där varje nämnds 
möjlighet att omprioritera inom fastställd egen driftram måste prövas för att finansiera nya 
projekt. 
 



 Sammanträdesprotokoll 8 (30) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsen 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-03 
 

Ärendet utgick från kommunfullmäktige den 12 februari för att invänta omvårdnads-
nämndens förslag.  

Omvårdnadsnämnden ställer sig bakom Region Dalarnas förslag  

Beslutsunderlag 
Protokoll från Region Dalarna 2014-06-18, § 143. 

Protokoll från socialnämnden 2014-12-17, § 193/tjänsteskrivelse 2014-12-01. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-01-20. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2015-02-25, § 26/tjänsteskrivelse 2015-01-27. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Maria Gehlin (FAP): Enligt 
ekonomikontorets, socialnämndens och omvårdnadsnämndens förslag. 

Svante Parsjö Tegnér (FP): Avslag till förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Susanne Norberg (S) ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget m fl. förslag. 
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§ 32  Ansökan från Vikabygdens Intresseförening angående  
                 driftstöd för cykelvägen Fernviken - Kniva 

     KS0734/14  
Beslut 
 

1. Vikabygdens Intresseförening beviljas 20 000 kr årligen i driftbidrag 
 t o m 2018. 
 

2. Finansiering sker genom särskilda framtidsmedel. 
 
Sammanfattning  
År 2007 ansökte Vika Intresseförening om borgen för lån på 2 540 000 kr för  
byggande av cykelväg mellan Fernviken och Kniva. Kommunstyrelsen beviljade  
den 28 augusti 2007 borgen för lånet och cykelvägen anlades. 
 
Vika Intresseförening bedriver all verksamhet ideellt och har inga andra  
intäktskällor än medlemsavgifter. Det gör att föreningen anser sig sakna medel till 
underhåll av cykelvägen. Cykelvägen är nu i sådant skick att den kräver löpande  
underhåll för att bevara den som ursprungligen avsetts. Vika Intresseförening  
anhåller därför om ett årligt driftbidrag på 20 000 kr.  
 
Ekonomikontoret föreslår att ansökan avslås. 

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 

 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-02-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet sammanträde 2015-02-16, § 15.  

 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Vikabygdens intresseförening, epost: info@vika.se 
ekonomikontoret 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 33    Reviderad internränta fr.o.m 1 april 2015 

     KS0169/15  
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
 

1. Internräntan förändras för materiella anläggningstillgångar till tre procent på 
bokfört värde fr.o.m. den 1 april 2015 

2. Reducera berörda förvaltningars driftramar 2015 på årsbasis med motsvarande 
belopp, som deras kostnader minskar med anledning av internräntans sänkning.  

3. Samtidigt reducera övergripande finansförvaltnings internränteintäkt med 
motsvarande belopp, då detta är ett nollsummespel för Falu kommun totalt. 

 
Sammanfattning 
Den internt satta höga räntan (hittills 5,0 procent) är meningen att ge uttryck för ett 
långsiktigt pris på kapital där prisnivån indikerar att tillgången på investeringskapital är 
begränsat, m.a.o. dämpar investeringsviljan. Ur detta hänseende har internränteverktyget 
inte varit effektivt.  

Riksbanken presenterade i slutet av 2014 en bedömning med en långvarig låg ränta och låg 
inflation. Detta gör att det finns möjlighet att långsiktigt ligga på en lägre räntenivå internt 
än hittills inom Falu kommun. 

I många sammanhang ger kommunen bidrag, som är lika beräknade för egen regi som för 
extern regi, vilket gör att det är väsentligt att vi ligger på en internränta som över tid 
motsvarar vår egen externränta. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets och ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets reviderade tjänsteskrivelse 2014-02-16. 
Protokoll från ledningsutskottet 2015-02-19, § 13. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mikael Rosén (M) och Mats 
Dahlström (C): Enligt ledningsutskottets förslag. 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 11 (30) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsen 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-03 
 
§ 34   Å-rummet omfördelning av avsatta medel i budget  
                 och igångsättningstillstånd (etapp 2) 

        
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige  
 

1. Pågående investering i Å-rummet reduceras 2014 till 6 500 tkr. 
 

2. 5 831 tkr av 2014 års avsatta medel överförs till 2015, då 669 tkr är upparbetat 
under år 2014. 
 

3. Investeringsmedlen i budget 2015 reduceras för Å-rummet till 6 000 tkr.  

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

 

1.  Igångsättningstillstånd beviljas för kommunstyrelsens projekt i  
            utvecklingsområdet Å-rummet till totalt 12 500 tkr, fördelat på 2014-2015. 

2.  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upphandla och genomföra 
     entreprenaden samt slutföra projektet. 

Reservation 
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M) och Björn Ljungqvist (M) reserverar sig mot 
beslutet. Ärendet återremitterades eftersom de investeringsmedel för projektet som finns 
avsatta, 6 mkr, inte räcker för att genomföra det ursprungliga projektet. Fullmäktige har 
därför begärt att få en redovisning av vilka delar som ryms inom de 6 miljonerna och vilka 
delar som inte gör det. Majoritetens förslag svarar inte på fullmäktiges fråga. I stället 
förutsätter man att man ska få ett tillskott på närmare 6 mkr ytterligare, vilket KF inte har 
beslutat. En sådan åtgärd skulle också strida mot det åtgärdsprogram som presenteras vid 
dagens sammanträde för att få ordning på Faluns numera sönderkörda ekonomi. 
Eftersom den rödgröna majoritetens förslag dels inte svarar på kommunfullmäktiges fråga, 
dels är underfinansierat med 6 miljoner kronor yrkar vi att det avslås. 
 
Svante Parsjö Tegnér (FP) reserverar sig mot beslutet. Motiveringen är det osäkra 
ekonomiska läget och kommunens stora behov av investeringar. Vi är dock positiva till att 
parkering ordnas på Falugatan. 
 
Patrik Andersson (V) reserverar sig mot beslutet. 
Majoriteten uppger under sittande möte att man har intentioner att genomföra åtgärder i 
Å-rummet som inte finns återgivna i gestaltningsplanen. Jag finner det därför inte rimligt 
att bifalla ärendet på de premisserna. I synnerhet inte då planen låter som det ska anläggas 
en parkeringspark på området. 
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Maria Gehlin (FAP) reserverar sig mot beslutet. 

 
Sammanfattning 
Stadsvisionen En större stad tar upp Å-rummet kring Faluån som en plats som har 
potential för förändring. Ett projekt har därför initierats som syftar till att göra området 
attraktivare och till en mer levande del av Faluns centrum. Ett gestaltningsprogram för Å-
rumsprojektet har arbetats fram. 
Projektet, etapp 1, pågår med utredningar av kajerna och vitalitet hos befintliga träd samt 
trafiklösningar gällande cykelplan och alternativ linjesträckning av bussar enligt beslut av 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
Under höstens budgetprocess föreslog den politiska majoriteten att Å-rummets pågående 
investering 2014 ska minskas med 3 500 tkr och totalt landa på maximalt 6 500 tkr 2014.  

I budget 2015 fastställdes totalt 15 000 tkr för Å-rummets räkning 2015-2016. I 
kommunstyrelsens förslag, den 3 februari 2015, sänktes investeringsbeloppet till 6 000 tkr 
totalt 2015-2016. 

Mot bakgrund av de kraftigt ändrade förutsättningarna för projekt Å-rummet 
återremitterade kommunfullmäktige den 12 februari 2015 ärendet till kommunstyrelsen 
för att ta fram ett projektförslag som inryms i det reducerade beloppet samt beskriva 
eventuella konsekvenser i projektet. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2015-02-12, § 13. 

Protokoll från ledningsutskottet 2015-02-19, § 24. 

Gestaltningsprogram 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-02-27. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Monica Jonsson (S), Mats 
Dahlström (C), Linnea Risinger (MP) och Erik Eriksson (MP): Enligt ekonomikontorets 
förslag. 
 
Mikael Rosén (M) med instämmande av Maria Gehlin (FAP) och Patrik Andersson (V): 
Avslag till förslaget. 
 
Svante Parsjö Tegnér (FP): Avslag till förslaget men bifall till parkeringsplatser på 
Falugatan. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer Svante Parsjö Tegnérs avslagsyrkande med tillägg mot Mikael Roséns 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mikael Roséns förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden Mikael Roséns avslagsyrkande mot ekonomikontorets förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget förslag. 
 
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande, 

 
Ja-röst för Susanne Norberg förslag. 
Nej-röst för Mikael Roséns förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster och 6 nej-röster och 1 som avstår beslutar kommunstyrelsen 
enligt Susanne Norberg förslag. 
 
Ja: Susanne Norberg (S), Monica Jonsson (S), Lena Johnsson (S), Lars-Göran Johansson 
(S), Mats Dahlström (C), Camilla Sparring (C), Erik Eriksson (MP) och Linnea Risinger 
(MP). 

Nej: Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Björn Ljungqvist (M), Svante Parsjö 
Tegnér (FP), Maria Gehlin (FAP)och Patrik Andersson (V).  

Avstår: Madelene Vestin (SD). 

  
____________________________________________________________________ 

Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ekonomikontoret 
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§ 35   Uppföljning av försäkringsskador 2014 

     KS0039/15  
 
Beslut 
 

1. Täcka skadekostnaden under 2014 om 1 910 548 kronor. 
 

2. Finansiering ska ske ur överskottet i den interna försäkringsrörelsen.  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning föreligger avseende reglering av skadekostnader för egendoms- 
skador som ska bekostas inom ramen för den interna försäkringsrörelsen 2014.  
 
Grunden för hur kommunen hanterar försäkringsfrågor är den samma för 
2014 som för 2013. 
 
Kommunens självrisk för egendomsskador har under året varit 444 000 kronor 
och den interna självrisken som förvaltningarna fått betala 3 000 kronor.  
 
Premien för egendoms- och ansvarsförsäkringen under 2014 uppgår till  
1 515 908 kronor.  
 
Skadekostnaderna under 2014 uppgår, efter avdrag för interna självrisker, 
till 1 910 548 kronor. Skadekostnaderna täcks inom ramen för den interna 
försäkringsrörelsen inklusive balanserat resultat från 2013.  
 
Beslutet är enligt ekonomikontorets och verksamhetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-01-12. 
Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-02-17, § 4. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsen 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-03 
 
§ 36   Redovisning av genomförd internkontroll  

     KS0035/14  
Beslut 
 

Redovisning av genomförd internkontroll enligt kontrollplaner för år 2014 
godkänns. 

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges reglemente för internkontroll antogs den 12 oktober 2006 och 
gäller från den 1 januari 2007. Reglementet syftar till att säkerställa att styrelser och 
nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll. Varje år ska 
styrelsen/nämnden anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Kontroller 
har genomförts i förvaltningarna och i Kopparstaden AB i enlighet med gällande 
internkontrollreglemente och kontrollplaner för 2014. Återrapporter skickas till 
internkontrollsamordnaren som sammanställer en samlad rapport till kommunstyrelsen 
senast i samband med årsredovisningens upprättande. 

Arbetsmodell och tidsplan för internkontrollarbetet reviderades av ekonomikontoret 
under hösten 2011 och antogs av kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 oktober 2011 att 
gälla för riskanalys och arbetet med internkontrollplaner från 2012.  

Kommunstyrelsen har den 26 november 2013 beslutat om två förvaltningsgemensamma 
granskningsområden som är obligatoriska i 2014 års planer: Upphandling och inköp samt 
ärendehantering. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets och ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-01-15. 
Protokoll från ledningsutskottet 2015-02-19, § 15 
 
____________________________________________________________________ 

Sänds till 
Ekonomikontoret 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsen 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-03 
 
§ 37   Svar på revisionsrapport över Granskning av samverkan  
                  inom folkhälsoområdet 

     KS0708/14  
Beslut 
 

Kommundirektörens förslag daterat den 26 januari 2015, som kompletterats med 
ledningsutskottets synpunkter, är Falu kommuns svar till revisionen på 
granskningsrapport om samverkan mellan kommunerna och landstinget inom 
folkhälsoområdet. 

 
Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av revisorerna i Landstinget Dalarna, Falun, Ludvika och Älvdalens 
kommuner genomfört en granskning av samverkan mellan kommunerna och landstinget 
inom folkhälsoområdet. Syftet med granskningen var att ge landstingets och kommunernas 
revisorer underlag att bedöma om samverkan inom folkhälsoområdet är ändamålsenlig och 
effektiv samt om uppsatta mål nås på kort och lång sikt.  

 
Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2014-02-26. 
Protokoll från ledningsutskottet 2015-02-19, § 16. 
__________________________________________________________________ 

Sänds till 
Kommunrevisionen 

Kommundirektören 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsen 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-03 
 
§ 38   Godkännande av ny evenemangsstrategi 

     KS0166/15  
Beslut 

Med justering enligt dagens diskussion godkänns Ny  
evenemangsstrategi för Falu kommun. 

 
Sammanfattning 
Falun är en framgångsrik evenemangskommun, som har en hög turistekonomisk 
omsättning, varav en betydande del kan härröras från evenemang. Falun har en  
arena i världsklass i Lugnet och helt unika miljöer. Evenemangen är också en viktig 
inkomstkälla för kommunens rika föreningsliv både vad gäller kultur och idrott 
samt elit och bredd.  
 
Evenemangsstrategin är kommunens verktyg för att koordinera och hantera 
evenemangsfrågor och utveckling av evenemang i kommunen. 
• Evenemangsstrategin tydliggör Falu kommuns målbild för evenemang i  
kommunen. 
• Evenemangsstrategin ska bidra till förverkligandet av Falu kommuns vision  
”Ett större Falun” och bidra till kommunens tre hållbarhetsprogram. 
 
Då den tidigare strategin inte längre är aktuell och behöver moderniseras utifrån  
nya och reviderade styrdokument har förslag på ny evenemangsstrategi tagits fram.  
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag exklusive föreslagna  
justeringar. Strategin är justerad enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-02/Förslag 
evenemangsstrategi. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-02-16, § 16.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mats Dahlström (C): Strategin 
godkänns med justeringar enligt dagens diskussion, (fler större evenemang tas med ex. 
Skid-VM, citattecken tas bort från alltid liv o rörelse och under strategi första meningen 
lägg till ” satsas det även på större evenemang”). 
 
Patrik Andersson (V): Avslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Susanne Norberg (S) ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget förslag.  
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_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsen 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-03 
 
§ 39 Svar på remiss från Trafikverket angående funktionellt  
              prioriterat vägnät 

     KS0646/14  
Beslut 

1. Med tillstyrkan överlämna miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteskrivelse daterad 21 januari 2015 som sitt eget remissvar till 
Trafikverket med justering enligt dagens diskussion i remissvaret. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Sammanfattning 
Trafikverket har skickat ut ett förslag till funktionellt prioriterat vägnät på remiss 
till Region Dalarna, länsstyrelsen och länets kommuner. 
 
Falu kommun anser att de vägar inom länet som är viktig för gods- och  
turisttrafik måste tas med i funktionellt prioriterat vägnät. Inom Falu kommun  
saknas väg 293. Dessutom saknas E16 mellan Torsby och riksgränsen. Falu  
kommun anser också att väg 850 mellan Falun och Svärdsjö ska tas med i  
funktionellt prioriterat vägnät.   
Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vägar som är viktiga för nationell 
och regional tillgänglighet. Detta vägnät kallas för funktionellt prioriterat vägnät.  
Målet med det funktionellt prioriterade vägnätet är att:  
- skapa samsyn om vilket vägnät som är viktigast för nationell och regional 
 tillgänglighet 
- skapa en gemensam plattform för att främja grundläggande tillgänglighet med god 
kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet 
- bidra till tydligare och mer sammanhållna prioriteringar 
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens och kommun- 
styrelsens utvecklingsutskotts förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-21. 

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2015-02-16. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-16. 

_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Trafikverket, funktionelltprioriteratvagnat@trafikverket.se, ange Dalarnas län som ämne 
Region Dalarna, diariet@regiondalarn.se  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
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Falu kommun 
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 Sammanträdesdatum  
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§ 40   Godkännande av utställning för fördjupad översiktsplan  
                  för Born (Falun 9:22) 

     KS0173/09  
Beslut 
 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens samrådsredogörelse 
godkänns. 
 

2. Översiktsplan för Falu kommun, Fördjupning för Born, bearbetad enligt 
ställningstagandena i samrådsredogörelsen, godkänns för utställning.  

 
Sammanfattning 
Syftet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Born är för att i ett tidigt  
stadium samla information om förutsättningarna och skapa en samlad syn på de 
ramar som ska styra områdets framtida utveckling. 
 
Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
den 17 mars 2009, att ta fram en fördjupad översiktsplan för området (alternativt ett 
planprogram). 
 
Kommunstyrelsen beslutade 10 oktober 2014, om samråd, var efter ett samråd 
genomfördes mellan den 29 oktober 2014 till den 15 januari 2015. Ett öppet hus 
hölls den 26 november 2014.  
 
Efter utställning sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande och 
planförslaget bearbetas vidare till en antagandehandling som antas av kommun-
fullmäktige. 
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens och utvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-02. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-02-16, § 18 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Slaggvarpen AB 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsen 
 Sammanträdesdatum  
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§ 41   Godkännande av nya regler för kommundels- 
                  utvecklingsmedel 

     KS0173/15  
Beslut 

Det nya förslaget till arbets- och beslutsgång för kommundels-
utvecklingsmedel i Falu kommun godkänns. 

 
Sammanfattning 
Under 2010 utformade Falu kommun en modell för Kommundelsutveckling under 
ledning av Landsbygdsgruppen. I november 2010 beslutade kommunstyrelsen att 
bevilja 500 000 kr per år i tre år för kommundelsutveckling på tre olika orter.  
Under 2014 och 2015 har två kommundelar per år tilldelats 500 000 kr vardera. 
Arbetet har hittills varit framgångsrikt. 
 
Målet är att genom kommunala medel utveckla Faluns sju kommundelar på 
landsbygden. 
 
Hösten 2014 beslutades att Landsbygdsgruppen skulle bli ett Landsbygdsråd, 
där alla politiska partier ska finns representerade samt en utökning av antalet ledamöter 
från den ideella sidan. 
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens och utvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-06/ 
Kommundelsutveckling i Falu kommun - arbets- och beslutsgång. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-02-16, § 19. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsen 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-03 
 
§ 42   Införande av verksamhetsbidrag för kommundelarnas  
                  intresseföreningar 

     KS0716/14  
Beslut 
 

1. Ett verksamhetsbidrag på 25 000 kr per år för var och en av de sju 
kommundelarnas intresseföreningar som kan söka kommundels- 
utvecklingsmedel införs. 
 

2. Verksamhetsbidraget hanteras av kultur- och fritidsförvaltningen. 
 

3. Finansiering sker för år 2015 genom kommunstyrelsens konto Särskilda 
framtidsprojekt K730.100203. 

 
Sammanfattning 
Falu kommun har under några år arbetat med kommundelsutveckling. För att kunna 
göra det på bästa sätt behövs en motpart och i Falun har kommundelarna organiserat 
sig i intresseföreningar. De är en samlande kraft som bland annat ska föra dialog med 
kommunen och ansvarar för att bygden har en aktuell utvecklingsplan. 
 
Målet med kontinuerligt utvecklingsarbete är att stärka kommundelarnas identitet 
och framtidstro, behålla och utveckla det befintliga utbudet, skapa trivsammare 
centrum och mötesplatser, skapa förutsättningar för ökad turism samt samordna och 
öka marknadsföringen. 
 
Intresseföreningarna ska vara representerade inom Falu kommunbygderåd och det 
ska finnas ett samarbete med övriga föreningar inom kommundelen.  
 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens och utvecklingsutskottets 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-12-12. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-02-16, § 20. 

_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Landsbygdsrådet 
Aspeboda intresseförening 
Bjursås Sockenråd 
Envikens intresseförening 
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Falu kommun 
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 Sammanträdesdatum  
 2015-03-03 
Grycksbo Byaråd 
Sundborns Sockenråd 
Svärdsjö intresseförening 
Vika intresseförening 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Falu kommun 
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 Sammanträdesdatum  
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§ 43   Visstidsförordnande kommundirektör 

        
Beslut 
 

Visstidsförordnandet för kommundirektören förlängs med 4 år. 
 
 
Sammanfattning 
Förhandlingsdelegationen har berett ärendet. Ärendet har även behandlats i den centrala 
samverkansberedningen. 
 
Beslutet är enligt förhandlingsdelegationens och de fackliga representanternas förslag. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommundirektören 
Personalkontoret 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsen 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-03 
 
§ 44   Kompletterande val till Tillväxtrådet  

        
Beslut 
 

Tomas Ahlbäck väljs till Tillväxtrådet för mandatperioden 2014-2018.   
 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen förrättade den 2 december 2014 val till Tillväxtrådet.  
Kompletteringsval gjordes på kommunstyrelsens sammanträde den 3 februari  
2015. Efter dagens kompletteringsval återstår ytterligare ett kompletteringsval av en 
ledamot. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-12-02 § 42, Bilaga 1, val avseende  
mandatperioden. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-02-03, § 21. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Tomas Ahlbäck bankchef för Nordea väljs till 
Tillväxtrådet för mandatperioden, 2014-2018.  

Sänds till 
Vald  

Tillväxtrådet 

Förtroendemannaregistret 

 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 26 (30) 
Falu kommun 
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 Sammanträdesdatum  
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§ 45   Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 

     KS0079/15  

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av anmälda ärenden. 

Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning. 
 
 
 
 
  



FALU KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
ANMÄLNINGSÄRENDEN SAMMANTRÄDE 2015-03-03 

 

ÄRENDE DIARIENR 
 

1. Fullmakt att företräda Falu kommun vid Envikens Elkrafts extra 
stämma 26 januari 2015 
 

KS 0002/15 
 
 

2. Protokoll från Falu Kraft 2014-12-18 
 

KS 0019/15 
 

3. Slutrapport Översiktsplan FalunBorlänge    KS0654/11 
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§ 46   Delegationsärenden till kommunstyrelsen 

     KS0080/15  

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten.  

Sammanfattning 
Till kommunstyrelsen har inkommit delegationsbeslut enligt bilagd 
förteckning. 

 

 
 
 
  



FALU KOMMUN      
KOMMUNSTYRELSEN 
DELEGATIONSBESLUT SAMMANTRÄDE 2015-03-03 
 
ÄRENDE 
 

DIARIENR 

Från personalkontoret 
1. Delegationsbeslut Pensioner Jan-Febr 2015 
2. Delegationsbeslut för HR-chef, bitr HR.chef och Lönechef på 

Ledningsförvaltningen (personalkontoret)  
3. Protokoll från kommunstyrelsens förhandlingsutskott 2015-01-

20  
4. Protokoll från kommunstyrelsens förhandlingsutskott 2015-02-

02 
5. Protokoll från kommunstyrelsens förhandlingsutskott 2015-02-

09 
 

 
KS 0064/15 
KS 0061/15 
 
KS0052/15 
KS0052/15 
KS0052/15 

Från arbetsmarknads- integrations och kompetensförvaltningen 
1. Delegationsbeslut anställningsärenden inom arbetsmarknads- 

integrations- och kompetensförvaltningen, AIK, delegat Maria 
Jonsson 

2. Delegationsbeslut anställningsärenden inom arbetsmarknads- 
integrations- och kompetensförvaltningen, AIK, delegat Pia 
Larshans-Bodare 

3. Sammanställning avtal/överenskommelser inom 
Arbetsmarknads- integrations-och kompetensförvaltningen, AIK 
undertecknade enligt delegation, delegat Maria Jonsson 

4. Sammanställning avtal/överenskommelser inom 
Arbetsmarknads- integrations-och kompetensförvaltningen, AIK 
undertecknade enligt delegation, delegat Susanne Norberg 

5.  

 
KS 0095/15 
 
KS 0089/15 
 
 
KS 0096/15 
 
 
KS 0096/15 

Från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
1. Delegationsbeslut om marköverlåtelser mars 2015 
2. Utbetalning av stöd och bidrag till vissa handikapporganisationer 

för år 2015 och första kvartalet 2016 

 
KS 0175/15 
KS 0602/14 

Från serviceförvaltningen 
1. Delegationsbeslut förvaltningschefens vidaredelegation rörande 

serviceförvaltningens verksamhetsområde from 2015-01-01 
 

 
KS XXX/15 

1. Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2015-01-19 
2. Protokoll från kommunstyrelsens serviceutskott        2015-01-21 
3. Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott      2015-01-22 

 

www.falund.se 
kommun&demokrati 
möten protokoll 

 

 

 

http://www.falund.se/
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Falu kommun 
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 2015-03-03 
 

§ 47   Justering av budget 2015 

     KS0001/15  
Beslut 
 

1. Reserv för oförutsedda åtgärder på 21,0 mnkr hålls outnyttjat och ofördelat till efter 
delårsrapporten per augusti månad. 

2. Socialnämnden ges i uppdrag att tillsammans med resurser från 
ledningsförvaltningen genomför en analys av verksamheten utifrån de nyckeltal 
som presenterats i jämförelser med landets kommuner. Rapporten ska vara klar 
under maj 2015. 

3. Samtliga nämnder uppmanas till ett mera aktivt arbete med kostnadsreducerande 
åtgärder så att fastställd budget inte överskrids. 

4. Nämndernas begäran om omföring av investeringsmedel behandlas av 
kommunstyrelsen först efter att en helhetsbild tagits fram med underlag från de 
förslag som nämnderna lämnar inför ledningsutskottets dialogdagar i april 2015. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Överföra anslag på 7,2 mnkr till beslutsorgan, reserv för oförutsedda händelser, 
genom omfördelning från ledningsförvaltningen 3,8 mnkr, kultur- och 
fritidsnämnden 1,5 mnkr, barn- och utbildningsnämnden 1,2 mnkr och miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, 0,7 mnkr. 

 
Reservation  
 
Patrik Andersson (V) reserverar sig mot beslutet att inte garantera budget för 
projektet "försök med 6 timmars arbetsdag/30 timmars arbetsvecka". Det står helt 
klar att majoriteten som besparingsåtgärd tänker avstå finansieringen av projektet 
2015. (V)i menar att kommunen inte har råd att avstå projektet. En arbetstids-
förkortning av detta slag, är den åtgärd som behöver genomföras för att kunna få 
ner sjukskrivningsnivåerna samt få bort de merkostnader kommunen har i sam-
band med att heltidsavtalet inte kan tillämpas fullt ut. 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade om budget 2015 och ekonomisk flerårsplan 2016-2017 vid 
sitt sammanträde den 27 november 2014. De förutsättningar som gällde var regeringens 
budgetproposition. Under december månad fastställde riksdagen den borgerliga alliansens 
budgetförslag. Samtidigt under december presenterades befolkningstal som ligger till 
underlag för skatteunderlagsprognoser och som fanns som underlag i budgetberäkningarna. 
Sammantaget visade detta på lägre intäkter än vad som budgeterats. Kommunens 
tjänstemannaledning presenterade utifrån detta förslag åtgärder i samband med 
kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde den 10 februari 2015. 
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Den 19 februari presenterade Sveriges kommuner och landsting en ny skatteunderlags-
prognos som bekräftar lägre intäkter i storleksordningen 26 miljoner kronor i jämförelse 
mot budget 2015. 
Kommunstyrelsens ledningsutskott hade vid sitt sammanträde den 19 februari 2015 en 
uppföljningsdialog kring budgetförutsättningarna och aktuell situation 2015.  
 
Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-02-25. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mikael Rosén (M) och Svante 
Parsjö Tegnér (FP): Enligt ekonomikontorets förslag. 

Patrik Andersson (V): Enligt ekonomikontorets förslag med tillägg att projektet 30 
timmars arbetsvecka ska vara kvar.   

Mikael Rosén (M): Avslag till Patrik Anderssons tilläggsyrkande. 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer Mikael Roséns avslagsyrkande mot Patrik Anderssons tilläggsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå tilläggsyrkandet.  
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Samtliga nämnder förvaltningar/kontor 
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§ 48   Medfinansiering av Dala Sports Academys projekt  
                 ” från idé till innovation för hälsa” 

        
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom Dala Sports Academys EU ansökan om 
medfinansiering för projektet – från idé till innovation för hälsa. 
 

2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna medfinansieringsintyget. 
 

3. Finansiering ingår i utvecklingsavtalet med Högskolan Dalarna och sker genom ej 
förvaltningsanknuten verksamhet, K610, 220444. 

 
 
Sammanfattning 
Dala Sports Academy ansöker om EU finansiering för projektet ”Från idé till 
innovation för hälsa”.  För detta krävs ett medfinansieringsintyg som styrker Falu 
kommuns stöd för projektet innan nuvarande avtal löper ut och kan förnyas.  
Falu kommun har genom samarbetsavtal med Högskolan Dalarna delfinansierat 
Dala Sports Academy och därmed möjliggjort att medlen ytterligare växlats upp 
med EU bidrag. Nuvarande avtal löper ut först vid halvårsskiftet men det finns 
inga ambitioner om annat än att förlänga avtalet och därmed tillhörande 
finansiering. 
 
Kommundirektören föredrar ärendet och beslutet är enligt presenterat förslag.  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Dala Sports Academy 
Kommundirektören 
Stadskansliet 
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