
  1 (47) 

 
Postadress  
791 83 FALUN       
 

Besöksadress Telefonväxel 
023-830 00 

Organisationsnummer 
212000-2221 

Bankgiro 
218-0289 

Internet 
www.falun.se 

 

 
Falu kommun 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesprotokoll   
 
Sammanträdesdatum  
2016-02-02   

________________________________________________________________________ 
 
Plats och tid 
Rådhusets Sessionssal kl. 13:15 – 16:40 

Beslutande 
S Susanne Norberg, ordförande    

         S       Jonny Gahnshag, 1:e vice ordförande 
M Mikael Rosén, 2:e vice ordförande 
S Lena Johnsson 
S Lars-Göran Johansson 
MP Erik Eriksson 
MP    Maj Ardesjö 
C       Camilla Sparring 
C Joakim Storck               KD    Katarina Gustavsson § 1-4, 6-10 
M Christina Haggren            FAP  Maria Gehlin § 5, 11-36 
V       Eva-Marie Arvidsson      M      Björn Ljungqvist 
SD     Mats Nordberg                L       Svante Parsjö Tegnér  
 

                                      

Utses att justera    Eva-Marie Arvidsson 

Justeringsdag    2016-02-16 

Justerade paragrafer   1-36 

Underskrifter 
Sekreterare  ………………………………………………………………. 

Conny Elestrand 
 
Ordförande  ………………………………………………………………. 

Susanne Norberg 
 
Justerande   .………………………………………………………………. 

 Eva-Marie Arvidsson  

Bevis 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2016-02-02 
Datum när anslaget sätts upp 2016-02-16 
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet  
Underskrift 
 …………………………………………………………… 

Conny Elestrand 

http://www.falun.se/
http://www.falun.se/


 Sammanträdesprotokoll 2 (47) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsen            Sammanträdesdatum  
 2016-02-02 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare          S        Monica Enarsson 
              S Krister Johansson 
                                                       S  Monica Jonsson 
                                                       S        Kenneth Wåhlberg 
              C Anna Hägglund 
                                                       C        Mats Dahlström 
              M       Göran Forsén  
              M       Christer Carlsson 
                                                       M       Håkan Hammar 
              L        Åsa Nilser ej § 1-2 
                                                       KD     Katarina Gustavsson ej § 1-4, 6-10 

 

Övriga deltagare 

             Eva Dahlander, kanslichef 
             Inger Klangebo, förvaltningschef 
             Dan Nygren, kommunchef 
             Karl-Erik Pettersson, kommunfullmäktiges ordförande 
             Peter Sjö, miljöinspektör, § 4 
             Jonas Hampus, sektionschef, § 5 
      

 
  
 

  



 Sammanträdesprotokoll 3 (47) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsen            Sammanträdesdatum  
 2016-02-02 
 
Innehållsförteckning 

§ 1 Begäran om flytt av borgensutrymme från Falu Energi & Vatten AB till Falu 
           Kraft AB ......................................................................................................... 5 

§ 2 Ansökan om kommunal borgen och bidrag från föreningen Dala Tattoo ........ 7 

§ 3 Ansökan om kommunal borgen för Lumshedens Bygdegårdsförening ............ 8 

§ 4 Fastställande av ändring i miljöbalktaxan ....................................................... 9 

§ 5 Fastställande av gemensamma hjälpmedelsavgifter i Dalarnas län ............... 10 

§ 6 Godkännande av exploateringsavtal för småhus vid Gullnäsgården, Gamla 
           Grycksbovägen ............................................................................................. 12 

§ 7 Antagande av Detaljplan för småhus vid Gullnäsgården, Gamla 
            Grycksbovägen…………………………………………………………………13 

§ 8 Antagande av Detaljplan för bostäder vid Nedre Gruvrisvägen och Zinkstigen 
           på Galgberget ............................................................................................... 14 

§ 9 Gemensam nämnd avseende löne- och pensionsadministration för Falun och 
           Säter ............................................................................................................. 15 

§ 10 Svar på förslag att inrätta tillfällig fullmäktigeberedning för genomlysning av 
           Falu kommuns verksamheter ........................................................................ 16 

§ 11 Utökning av verksamhetsområde för VA i Enviksbyn .................................. 18 

§ 12 Godkännande av risk- och sårbarhetsanalys för Falu kommun 2015-2018…..19 

§ 13 Upphävande av beslut om Nya Visit Dalarna ................................................... 20 
 
§ 14     Upphävande av beslut om Rytmus AB:s ansökan om att få starta en fristående 
            gymnasieskola i Borlänge kommun 

§ 15 Beslut om säkerhetsskyddschef .................................................................... 21 

§ 16 Ansökan om medel till projektet HBTQ-certifiering via RFSL ..................... 23 

§ 17 Ansökan om medel till projektet Roligaste sommarjobbet 2016 ................... 26 

§ 18 Svar på remiss angående vindkraftsprojekt Hälsingeskogen, Ovanåkers 
           kommun ........................................................................................................ 27 

§ 19 Svar på remiss från Hedemora kommun under utställning av Översiktsplan för 
           Hedemora kommun ....................................................................................... 28 



 Sammanträdesprotokoll 4 (47) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsen            Sammanträdesdatum  
 2016-02-02 
 
§ 20 Ansökan om stöd till utvecklingsarenan Runn-Ösjön sommar och vinter 2016- 
           2018 från Visit Södra Dalarna AB ................................................................ 29 

§ 21     Bildande av styrgrupp för kollektivtrafiken samt val av ledamöter .............. 30 

§ 22 Finansiering av försäkringsskador 2015 ....................................................... 31 

§ 23 Fördelning av tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagning .......................... 32 

§ 24 Redovisning av genomförd internkontroll i Falu kommun ............................ 34 

§ 25 Utvärdering av bemanningscenters vikariehantering ..................................... 35 

§ 26 Svar på motion från Jonas Lennerthson (S) Utred möjligheten att senarelägga 
           beslutsfattandet när det gäller betyg i skolan ................................................ 36 

§ 27 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) Införa träning mot ledighet . 37 

§ 28 Svar på motion från Mikael Rosén (M) och Christina Haggren (M) Ett 
           attraktivare centrum ...................................................................................... 38 

§ 29 Svar på motion från Patrik Liljeglöd (V) Rolf Gradén (V) Monica Lindh (V) 
           Eva Marie Arvidsson (V) Eldriven fri ringlinje i centrala Falun ................... 40 

§ 30 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (L) om återtagande av ansvaret för 
           kommunens personalparkeringar från Falu P AB .......................................... 41 

§ 31 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) om bolagisering av 
           kommunens fastighetsförvaltning ................................................................. 42 

§ 32 Entledigande samt fyllnadsval, insynsplats, till utvecklingsutskottet ............ 43 
 
§ 33    Avsägelse som ledamot i Miljörådet samt fyllnadsval………………………...44 

§ 34 Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet, Miljörädet, FalunBorlänge 
           regionen AB, Region Dalarna, Samverkansberedningen mellan Falu kommun 
           och Landstinget Dalarna, Skid-VM i Falun AB, Lugnet i Falun AB och 
           Upphandlingsnämnden ................................................................................. 45 

§ 35 Anmälningsärenden ...................................................................................... 46 

§ 36 Delegationsärenden ...................................................................................... 47 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 5 (47) 
Falu kommun 
Kommunstyrelsen            Sammanträdesdatum  
 2016-02-02 
 
 
§ 1 Begäran om flytt av borgensutrymme från Falu 

Energi & Vatten AB till Falu Kraft AB 

 KS0667/15  
 
Beslut   
           
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Kommunstyrelsen har rätt att verkställa kommunfullmäktiges beslut, att såsom 
för egen skuld, ingå borgen för låneförpliktelser upp till ett för följande respek-
tive företag totalt högsta angivet belopp enligt nedan, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader, med avdrag för det lånebelopp som kommunstyrelsen vid var 
tillfälle genom sin internbank lånat ut till respektive företag. Det totala högsta 
beloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp i 
lånehandlingar och i borgenshandlingar: 

 
Falu Stadshus AB 480 000 000 kronor 
Kopparstaden AB 1 800 000 000 kronor 
Falu Elnät AB 20 000 000 kronor 
Falu Kommuns Förvaltning AB 50 000 000 kronor 
Falu Energi & Vatten AB 841 000 000 kronor 
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB 275 000 000 kronor 
Västra Falun Fastighets AB 15 000 000 kronor 
Lugnet i Falun AB 600 000 000 kronor  
Falu Kraft AB 20 000 000 kronor 

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

bolag. Utlåningen och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, att 
såsom för egen skuld ingå borgen, avser ett totalt högsta belopp för respektive 
företag enligt vad som ovan angivits och med iakttagande av däri angivna 
principer. 

 
Sammanfattning 
Falu Energi & Vatten AB har kommit in med en begäran den 18 november 2015 om 
överföring av 20 000 000 kronor av bolagets borgensram till dotterbolaget Falu Kraft AB.  

Begäran grundar sig i att koncernen Falu Energi & Vatten AB har samlat all finansiering i 
moderbolaget, men konstaterat att koncernen har ett behov av att dotterbolaget kan erhålla 
en koncernkontokredit, genom Falu kommuns koncernkonto i Swedbank AB. 

Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-12-17. 
Skrivelse från Falu Energi & Vatten 2015-11-18. 
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Protokoll från ledningsutskottet 2016-01-21, § 1. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag.   
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§ 2 Ansökan om kommunal borgen och bidrag från 

föreningen Dala Tattoo 

 KS0647/15  
 
Beslut   
           
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Ansökan om kommunal borgen för Dala Tattoo ekonomisk förening avslås med 
hänvisning till att borgen normalt endast ges till kommunens helägda företag enligt 
kommunens finanspolicy. 

2. Ansökan om ytterligare bidrag till Dala Tattoo ekonomisk förening avslås med 
hänvisning till att kommunen redan tidigare fattat beslut om evenemangsstöd och 
då tagit ställning till bidragets storlek. 

 
Sammanfattning 
Dala Tattoo ekonomisk förening ansöker om en kommunal borgen på ett banklån om  
300 000 kronor samt ett bidrag på 32 575 kronor. Detta för att kunna täcka den förlust som 
uppstod vid genomförandet av arrangemanget Dala Tattoo 1-5 juli 2015. 

Falu kommun har genom tidigare beslut beviljat 60 000 kronor i evenemangsstöd till Dala 
Tattoo 2015.   

Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-12-30. 
Ansökan från föreningen Dala Tattoo 2015-08-25. 
Protokoll från ledningsutskottet 2016-01-21, § 2. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag.  
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§ 3 Ansökan om kommunal borgen för 

Lumshedens Bygdegårdsförening 

 KS0703/15 
  
Beslut   
           
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Lumshedens Bygdegårdsförenings ansökan om kommunal borgen avslås med 
motiveringen att det inte finns skäl att avvika från kommunens finanspolicy. 

 
Sammanfattning 
Lumshedens Bygdegårdsförening ansöker om en kommunal borgen på ett banklån om  
500 000 kronor. Lånet ska användas för finansiering av renovering av Lumshedens  
gamla skolbyggnad.  

Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-01-05.  
Ansökan från Lumshedens Bygdegårdsförening 2015-12-09. 
Protokoll från ledningsutskottet 2016-01-21, § 3. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag.  
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§ 4 Fastställande av ändring i miljöbalkstaxan 

 KS0694/15  
 
Beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
            

1. Föreslagna ändringar i miljöbalkstaxan antas. 

2. Ändringarna ska träda i kraft den 1 mars 2016. 

 
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 justeras för att anpassas till vissa lagändringar som har skett under 2013-
2014, samt för viss mindre justering utifrån tidsåtgång för vissa ärenden. 

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor beslutade den 18 juni 2015 att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om taxeändringar. 
 
Ekonomikontoret föreslår att fastställa föreslagna ändringar i miljöbalktaxan och att 
ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2016. 
 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 2015-06-18. 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-01-05. 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2016-01-19, § 1. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 5 Fastställande av gemensamma 
hjälpmedelsavgifter i Dalarnas län 

 KS0562/15  
 
Beslut   
           
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Hjälpmedelsavgift på 50 kronor per månad tas för hjälpmedelsförsörjning för 
personer med beslut på särskilt boende för äldre och särskilt boende inom LSS  
och socialpsykiatri. 
 

2. Hjälpmedelsavgift på 150 kronor per månad tas per komplett hjälpmedel när det är 
färdigförskrivet i ordinärt boende inom LSS och socialpsykiatrin. 

 
3. Riktlinjer för tillämpning av hjälpmedelsavgifter som beslutats av 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna antas. 
 

4. Riktlinjer och avgifter ska gälla från den 1 mars 2016.  
 
Reservation 
 
Eva-Marie Arvidsson (V) reserverar sig mot dels beslutet att hjälpmedelsavgift på 50 
kronor per månad tas för hjälpmedelsförsörjning för personer med beslut på särskilt boende 
för äldre och särskilt boende inom LSS och socialpsykiatri för de som är över 20 år, dels 
beslutet att hjälpmedelsavgift på 150 kronor per månad tas per komplett hjälpmedel när det 
är färdigförskrivet i ordinärt boende inom LSS och socialpsykiatrin. Beslutet drabbar 
grupper av individer som tillhör de mest utsatta i samhället utifrån funktionshinder men 
även ekonomiskt. Det finns också betydande risk att personer med lindrig 
utvecklingsstörning och neuropsykiatrisk problematik avstår från adekvata hjälpmedel av 
ekomoniska skäl. Beslutet går också emot vad som föreskrivs i 5 § LSS att målet ska vara 
att den enskilde får möjlighet att leva som andra.  
 
Sammanfattning 
Den gemensamma nämnden för hjälpmedel, Hjälpmedelsnämnden Dalarna, beslutade att 
uppdra till medlemsrådet att utreda frågan kring gemensamma avgifter för hjälpmedel i 
Dalarnas län.  
 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna beslutade vid sitt sammanträde den 10 september att 
rekommendera kommuner och landsting att besluta om gemensamma hjälpmedelsavgifter i 
Dalarna från och med 1 januari 2016. Syftet är att göra det enkelt och jämlikt för 
medborgarna i Dalarna med enhetlig avgift avseende hanteringen av hjälpmedel. 
 
Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag.  
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Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-11-22. 
Protokoll från socialnämnden 2015-12-16. 
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2015-09-23. 
Protokoll från Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2015-09-10. 
Protokoll från ledningsutskottet 2016-01-21, § 4. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag.  
Eva-Marie Arvidsson (V): Avslag. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ledningsutskottets förslag.  
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§ 6 Godkännande av exploateringsavtal för 

småhus vid Gullnäsgården, Gamla 
Grycksbovägen 

 KS0650/15  
 
Beslut 
   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

                Exploateringsavtal med HusHans AB och Nybrokyrkans församling i Falun 
                avseende detaljplan för småhus vid Gullnäsgården (Gamla Grycksbovägen)  
                godkänns. 

 
Sammanfattning 
Förslag till ny detaljplan för småhus vid Gullnäsgården har tagits fram och godkänts för 
antagande av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 25 november 2015. Detaljplanen 
som i huvudsak berör fastigheten Bäckehagen 20:1, ägd av Nybrokyrkans församling i 
Falun, möjliggör uppförandet av cirka 10 småhus. I exploateringsavtalet regleras 
genomförandet av detaljplanen vad gäller t ex åtgärder på allmän plats, dagvattenhantering 
och överlåtelse av mark. 
 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-23. 
Exploateringsavtal med HusHans AB och Nybrokyrkans församling i Falun. 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2016-01-19, § 3. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottet förslag.  
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§ 7 Antagande av Detaljplan för småhus vid 

Gullnäsgården, Gamla Grycksbovägen  
 KS0306/12  
 
Beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
            Detaljplan för småhus vid Gullnäsgården (Gamla Grycksbovägen) antas. 

 
Sammanfattning 
Detaljplan för småhus vid Gullnäsgården har upprättats. Syftet med detaljplanen är att 
skapa möjligheter för bostäder, vid Gullnäsgården öster om Gamla Grycksbovägen. 

Planområdet är beläget vid Gullnäsgården i den norra delen av Stennäset, ca 4 km från 
centrala Falun. Detaljplanen medger ca 10 småhustomter och redovisas i Utbyggnads-
programmet för Bostadsprogram för Falu kommun 2016-2018. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav planuppdrag den 15 maj 2012. 

Utvecklingsutskottet lämnade detaljplanen utan erinran efter genomfört samråd den 25 
november 2014. 

Miljö- och samhällbyggnadsnämnden godkände den 25 november 2015 planen för 
antagande, efter det att detaljplanen funnits tillgänglig för offentlig granskning. 

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-12-01, § 179. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-03 /bilagda 
antagandehandlingar. 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2016-01-19, § 4. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 8 Antagande av Detaljplan för bostäder vid 

Nedre Gruvrisvägen och Zinkstigen på 
Galgberget 

 KS0370/14  
 
Beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
            Detaljplan för bostäder vid Nedre Gruvrisvägen och Zinkstigen på  
 Galgberget antas. 

 
Sammanfattning 
Detaljplan för bostäder vid Nedre Gruvrisvägen och Zinkstigen på Galgberget har 
upprättats. Syftet med detaljplanen är att planlägga idag ej planlagd kommunägd mark så 
att bostadsbebyggelse med bland annat småhus och flerfamiljshus eller annat 
bostadsanknutet ändamål som äldreboende eller förskola tillåts. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav planuppdrag den 16 september 2014. 

Utvecklingsutskottet lämnade den 25 maj 2015 detaljplanen, efter genomfört samråd, utan 
erinran. 

Miljö- och samhällbyggnadsnämnden godkände den 25 november 2015 planen för 
antagande, efter det att detaljplanen funnits tillgänglig för offentlig granskning.  

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2015-11-25, § 181. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse 2015-12-11 / bilagda 
antagandehandlingar. 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2016-01-19, § 5.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 9 Gemensam nämnd avseende löne- och 
              pensionsadministration för Falun och Säter 

 KS0709/15  
 
Beslut  
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
            

1. Samverkansöverenskommelse enligt förslag fastställs. 

2. Reglemente för gemensam nämnd enligt förslag fastställs. 

3. Löne- och pensionsadministrationen samlas i en 
gemensam organisation lokaliserad till Falu kommun. 

4. Respektive kommun finansierar deltagande i den nya 
organisationen genom medel motsvarande sin 
bruttokostnad enligt tabell i samarbetsöverenskommelsen. 

5. Den gemensamma nämnden med tillhörande organisation 
bildas från och med 2016-04-01. 

6. Fastställa att den gemensamma nämnden får i uppgift att 
speciellt följa upp kostnad för gemensam nämnd samt 
utveckling av det administrativa stödet för chefer kopplat 
till löne- och pensionsadministration. 

 
Sammanfattning 
 
Falu kommun har sedan 2012-01-01 svarat för Säters kommuns drift av lönesystemet 
Personec i ett framgångsrikt samarbete. Under 2015 har kommunerna gemensamt 
upphandlat ett nytt lönesystem, Blue Garden. Detta system ska implementeras för att tas i 
drift 2017-01-01. I samband med detta har Säter beslutat att föra över hela löne- och 
pensionsadministrationen till Falu kommun i syfte att uppnå ekonomiska fördelar samt för 
att säkra kompetensen.  
 
Beslutet är enligt ledningsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelser 2016-01-11. 
Reglemente för gemensam lönenämnd. 
Protokoll från ledningsutskottet 2016-01-21, § 10.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsförvaltningens förslag. 
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§ 10 Svar på förslag att inrätta tillfällig fullmäktige- 
                beredning för genomlysning av Falu kommuns  
                verksamheter 
 
    KS0665/15  
 
Beslut   
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
            
            Ansökan om att inrätta tillfällig fullmäktigeberedning i syfte att göra en 
            genomlysning av Falu kommuns verksamheter avslås. Motiveringen är att det 
            åligger kommunstyrelsen enligt reglemente att formera arbetet i Falu kommun. 
            Kommunstyrelsen har att välja vilka arbetsformer som kommunen ska arbeta efter. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktigeledamoten Maria Gehlin (FAP) m.fl. har lämnat en ansökan om att 
inrätta en tillfällig fullmäktigeberedning för genomlysning av Falu kommuns verksamheter 
för att frigöra 100 000 000 kr som ska används för särskilda prioriteringsinsatser inom 
kärnverksamheter.  

Ansökan är remitterad till kommunfullmäktiges presidium som har behandlat ansökan 
2016-01-14. Samråd har skett med berörd ordförande och chef (kommunstyrelsens 
ordförande, kommundirektören samt ekonomichefen).  

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att ansökan avslås eftersom det ligger på 
kommunstyrelsen att hantera uppdraget att formera rationaliseringsuppdrag kopplat till 
fastställd verksamhetsplan för Falu kommun eller när behov finns för särskilda utrednings-
insatser. Kommunstyrelsen lämnar därmed förutsättningar för bl.a. budgetarbetet där 
verktygen för nämndernas arbete anges. Kommunstyrelsen har också att hantera 
fortlöpande nämndspecifika verksamhetsuppföljningar där krav kan ställas på fördjupade 
analyser. Verktygen är de i ansökan redovisade, d.v.s. genom aktivt arbete med nyckeltal 
och jämförelser med andra kommuner.  

Ansökan är också så omfattande i sin karaktär att den begränsningsregel som finns om 
maximalt ett (1) år inte kommer att kunna tillgodoses. Samma problematik vad gäller 
budget för tillfällig fullmäktigeberedning som maximerar kostnaden till 100 000 kr. 

Beslutet är enligt ledningsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-19. 
Fullmäktiges presidiums bedömning. 
Ansökan om tillfällig fullmäktigeberedning 2015-11-24. 
Bilaga till ansökan om tillfällig fullmäktigeberedning 2015-11-23.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförandet Susanne Norberg (S): Enligt ledningsförvaltningens förslag. 
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§ 11 Utökning av verksamhetsområde för VA i  
              Enviksbyn 

 KS0453/15  

Beslut  
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
             Verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen avseende vatten och 
             spillvatten utökas till att omfatta Enviksbyn. 

 
Sammanfattning 
Under arbetet med Falu kommuns VA-plan konstaterades att avloppsförhållandena i 
Enviksbyn orsakar risker för hälsa och miljön. Områdets problem och karaktär gör att 
anslutning till den allmänna VA-anläggningen är bästa möjliga lösning.  

För att möjliggöra den allmänna utbyggnaden av vatten och spillvatten inom Enviksbyn 
måste verksamhetsområdet utökas. Verksamhetsområdet beskriver vilka fastigheter som 
ska omfattas av den allmänna (kommunala) VA-anläggningen. Berörda fastighetsägare har 
informerats om planerade åtgärder.  

Med anledning av anläggandet av allmänt VA överlämnade Envikens vattenlednings-
förening en skrivelse till kommunstyrelsen. I skrivelsen förklarar cirka hälften av områdets 
fastighetsägare att de motsätter sig anslutning till en allmän anläggning för vatten och 
avlopp enligt vad som beslutats i VA-planen.  

I sitt svar på det inkomna brevet meddelar kommunstyrelsen att med stöd av både LAV 
(Lagen om allmänna vattentjänster) och den prioritering som gjorts i Falu kommuns VA-
plan ska utbyggnaden av allmänt VA i Enviksbyn genomföras för att komma till rätta med 
befintliga VA- problem.  

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.  
  
Beslutsunderlag 
Falu Energi & Vattens yttrande över förslag till verksamhetsområde för Enviksbyn, 2015-
12-08. 
Miljö- och samhällbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-07. 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2016-01-19, § 2. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
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§ 12 Godkännande av risk- och sårbarhetsanalys  
              för Falu kommun 2015-2018 

 KS0320/15 
  
Beslut   
           
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Risk- och sårbarhetsanalys för Falu kommun 2015-2018 godkänns. 
 

Sammanfattning 
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen varje mandatperiod göra en analys 
av vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa och hur dessa händelser kan 
påverka den egna verksamheten. 
 
Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-12-27. 
Risk- och sårbarhetsanalys Falu kommun 2015-2018.  
Protokoll från ledningsutskottet 2016-01-21, § 5. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag.  
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§ 13 Upphävande av beslut om Nya Visit Dalarna 

 KS0592/15  
 
Beslut   
           
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
           

        1.   Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut § 332/2015 att godkänna 
              delägande och engagemang i bildandet av en gemensam organisation för  
              Dalarnas besöksnäring benämnd Nya Visit Dalarna. Detta innebär att 
              processen att överföra turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna  
              avbryts och inte kommer att verkställas.  
 

   2.  Kommunfullmäktige uppdrar till Region Dalarna att för Falu kommuns 
        räkning förbereda upphandling av turistbyrå- och destinationsutvecklings- 
        funktionerna. 

 
   3.   Kommunfullmäktige uppdrar åt Region Dalarna att redovisa beslutsunderlag 
        inför fullmäktiges beslut om genomförande av upphandlingen av turistbyrå- 
        och destinationsutvecklingsfunktionerna åt Falu kommun. 

 
 
Sammanfattning 

      Mot bakgrund av att motsvarande beslut som det kommunfullmäktige fattade den 15 
december 2015 överklagades i Orsa kommunfullmäktige har styrelsen för Visit Dalarna 
utrett frågan hur processen med att skapa en gemensam organisation för besöksnäringen i 
Dalarna bäst kan fortskrida. Man har då kommit fram till förslaget att berörda kommuner 
istället uppdrar åt Region Dalarna att genomföra en upphandling enligt LOU.  

 
      Stadskansliet ställer sig bakom detta förslag. Tilläggas bör att några avtal ännu inte under-

tecknats, varför ett avbrytande av verkställighet/ inledd process inte bedöms innebära 
någon risk för ställda skadeståndskrav gentemot kommunen. 
 
Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-01-25. 
Protokoll från kommunfullmäktige 2015-12-15, § 332. 
Information om Nya Visit Dalarna 2016-01-21. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag. 
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§ 14       Upphävande av beslut om Rytmus AB:s ansökan om 
              att få starta en fristående gymnasieskola i Borlänge 
              kommun 
 
 KS0206/15  
 
Beslut   
           
1. Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslut § 80/2015 att inte tillstyrka Rytmus AB:s 

ansökan om att få starta en fristående gymnasieskola i Borlänge. 
 
3. Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig över ansökan. 
 
4. Paragrafen justeras omedelbart.  

 
Svante Parsjö Tegnér (L) och Eva-Marie Arvidsson (V) deltar ej i beslutet. 
 
Sammanfattning 
 

      Rytmus AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för 
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Rytmus Borlänge i Borlänge kommun 
med start höstterminen 2016. Etableringen handlar om att få starta ett Estetiskt program, 
inriktning musik, som fullt utbyggt planeras ha 180 elever läsåret 2018/19 
 

      Kommundirektören Dan Nygren föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut från Skolinspektionen 2015-09-29. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-31, § 80. 
Sammanträdesprotokoll från Barn- och ungdomsnämnden 2015-03-25, § 35. 
Ansökan från Rytmus AB. 
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§ 15 Beslut om säkerhetsskyddschef 
 KS0119/16  
Beslut   
            
1. I enlighet med säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) utses kommundirektören 
    till säkerhetsskyddschef i Falu kommun. 
    
2. Till ersättare för säkerhetsskyddschefen utses säkerhetssamordnaren samt som 
biträdande säkerhetsskyddschef beredskapssamordnaren. 
 
Sammanfattning 
 
Säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) omfattar 
även verksamhet hos kommunerna.  
 
I förordningen § 6 uttalas följande:  
 
Hos myndighet och andra som förordningen gäller för ska det, om det inte är uppenbart 
obehövligt, finnas en säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över säkerhetsskyddet. Vid 
myndigheter skall säkerhetsskyddschefen vara direkt underställd myndighetens chef. Det 
ska finnas en ersättare för säkerhetsskyddschefen. Om det behövs ska det vidare finnas en 
biträdande säkerhetsskyddschef.  

Säkerhetsskyddslagen gäller verksamheter hos kommunen samt aktiebolag, handelsbolag, 
föreningar och stiftelser över vilka kommunen utövar ett rättsligt bestämmande. 
 
Beslutet är enligt stadskansliets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-01-19. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ledningsförvaltningen (stadskansliet) 
Samtliga kommunala bolag 
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§ 16 Ansökan om medel till projektet HBTQ-

certifiering via RFSL 

 KS0222/15  

Beslut   
1. Falu kommuns personalkontor beviljas 232 000 kronor år 2016 för  

projektet HBTQ-certifiering via RFSL. 
 

2. Beslutet innebär inte ett ställningstagande att certifiera hela Falu kommun. 
 

3. Finansiering sker inom hållbarhetsrådens budget.  
 
Reservation 
 
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M) och Björn Ljungqvist (M) reserverar sig mot 
beslutet med följande motivering. Vi tillstyrker att 232 000 kronor anslås för utbildning  
av personal i HBTQ-frågor. Däremot kan vi inte tillsyrka att man inleder arbetet med 
certifiering. Enligt kriterierna måste 95 % av all personal ha genomgått RFSL:s utbildning 
för att en arbetsgivare ska kunna bli certifierad. Certifieringen räcker dessutom bara i tre  
år och sedan måste den göras om. Kostnaden per anställd uppgår till 3 200 kronor vilket 
innebär att kostnaden för att certifiera Falu kommun skulle uppgå till 10 – 15 miljoner 
kronor vart tredje år. Detta är inte ett rimligt sätt att använda skattebetalarnas pengar.  
 
Svante Parsjö Tegnér (L) och Maria Gehlin (FAP) reserverar sig mot beslutet med följande 
motivering. 
 
Vi anser att Falu kommun ska vara en organisation som präglas av tolerans och som 
bemöter alla människor väl oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, m.m. Vi tror inte 
att det här beslutet bidrar till en sådan utveckling av fyra skäl: 
 

• För det första får vi intrycket att beslutet om en HBTQ-certifiering är bristfälligt 
förankrat hos berörd personal utifrån vad som framgår av handlingarna. Den har 
initierats uppifrån i organisationen via bl.a. folkhälsorådet. Någon samverkan lokalt 
har inte skett. Personalen (de vi talat med) har inte blivit hörda om hur de ser på sitt 
behov av fortbildning i HBTQ-frågor. Det känns olustig att då sitta i 
kommunstyrelsen och besluta om detsamma. 

 
• För det andra – vilket behov finns av kompetensutveckling inom detta område 

relativt andra kompetensutvecklingsbehov? Beslutet berör skolsköterskor, kuratorer 
och andra grupper som redan i sin grundutbildning och via sitt arbete fått erfarenhet 
och kompetens av att möta människor med olika behov och förutsättningar. De 
flesta av dem gör det med empati och respekt för den enskilda människan. 
 

• För det tredje måste man fråga sig om det finns annan kompetensutveckling/ 
certifiering som bör genomföras innan HBTQ-certifieringen genomförs. År 2002  
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tog Falu Kommun fram en ”Barn och Ungdomsplan” tillsammans med Landstinget 
Dalarna som utgick från Barnkonventionen. Idag nämns inte det arbetet med ett ord 
i Falu Kommuns Budget, verksamhetsplaner eller årsbokslut. För cirka 15 år sedan 
var Falu Kommun ledande i jämställdhetsarbetet genom ”På lika villkor”. 

 
• För det fjärde kan man diskutera hur effektivt en certifiering är mot psykisk ohälsa 

hos HBTQ-personer. Vilket är motiveringen till beslutet? Några utvärderingar av 
sådana samband finns inte. HBTQ-certifieringen kostar mycket pengar. Kan man 
verkligen certifiera tolerans är en fråga som bör ställas. 

 
Mats Nordberg (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering. SD 
är för åtgärder för att förbättra kommunens agerande i HBTQ-frågor. Vi är för att 
kommunen bidrar med 232 000 kronor till att stärka personalen i sitt stöd till framförallt 
unga i dessa frågor. Däremot är vi emot certifiering i de här frågorna som vi inte anser är 
ett kostnads-effektivt sätt att stärka kommunen i de här frågorna.   
 
Sammanfattning 
Ordförandena för de tre råden har den 7 december 2015 beslutat bevilja ansökan med 
232 000 kronor under 2016. Motiveringen är att det möter prioriterade områden i 
folkhälsoprogrammet såsom delaktighet och inflytande samt barn och ungas 
uppväxtvillkor. Folkhälsorådet har beviljat ansökan den 8 december 2015.   
 
Beslutet är enligt verksamhetsutskottets förslag med tillägg av beslutspunkten 2. 
  

Beslutsunderlag 
Protokoll från verksamhetsutskottet 2016-01-18, § 2. 
Protokoll från rådsordförandemöte 2015-12-07. 
Protokoll från folkhälsorådet 2015-12-08.  
Ansökan om medel från näringslivsavdelningen. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-15. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Joakim Storck (C) : Enligt beslutet. 
Mikael Rosén (M): Avslag vad gäller certifiering men tillstyrker beviljande av medel.   
Svante Parsjö Tegnér (L) och Maria Gehlin (FAP): Avslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Susanne Norberg m.fl. förslag.  
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_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Personalkontoret 
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§ 17 Ansökan om medel till projektet Roligaste 

Sommarjobbet 2016 

 KS0098/15  
Beslut   

1. Falu kommuns näringslivsavdelning beviljas 200 000 kronor år 2016 för 
projektet Roligaste Sommarjobbet. 

2. Finansiering sker inom hållbarhetsrådens budget.  
  

 
Sammanfattning 
Ordförandena för de tre råden har den 7 december 2015 beslutat att bevilja ansökan med 
finansiering om 200 000 kronor under 2016 med motiveringen att projektet uppvisar fina 
uppföljningsresultat när det gäller att stärka kopplingen mellan unga och näringslivet. 
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll rådsordförandemöte 2015-12-07. 
Ansökan om medel från näringslivsavdelningen. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-15. 
Protokoll från verksamhetsutskottet 2016-01-18, § 3. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Närlingslivskontoret 
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§ 18 Svar på remiss angående vindkraftsprojekt 

Hälsingeskogen, Ovanåkers kommun 

 KS0430/12  
Beslut   

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad  den 4 
januari 2016 överlämnas som Falu kommuns yttrande över remiss angående 
vindkraftprojekt Hälsingeskogen i Ovanåkers kommun.  
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
  

Sammanfattning 
Bergvik Skog AB ansöker om tillstånd för att uppföra och driva en vindkraftpark med 
maximalt 83 verk (med tillhörande anläggningar, vägar och kringutrustning) i södra delen 
av Ovanåkers kommun, mot gränsen till Falu kommun. Tillståndsansökan har lämnats i 
form av handlingar inkomna den 20 augusti 2013 och komplettering den 28 oktober 2015. 
Falu kommun och myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor har båda lämnats tillfälle 
att yttra sig över ansökan.  

Den planerade parken omfattar ca 28 km2 och ligger ca 2-3 km väster om väg 50, norr om 
Svabensverk. Området används idag huvudsakligen för skogsbruk. Ansökningsområdet är 
inte ett riksintresse för vindkraft.   

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-04. 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2016-01-19, § 6. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Länsstyrelsen Dalarna (5 ex) samt digitalt (dalarna@lansstyrelsen.se), 
dnr 551-7900-2013 

 
 
 
  

mailto:dalarna@lansstyrelsen.se
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§ 19 Svar på remiss från Hedemora kommun under 

utställning av Översiktsplan för Hedemora 
kommun 

 KS0695/14  
Beslut   

 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 
        december 2015 överlämnas som Falu kommuns svar under utställningen över 
 Hedemora kommuns översiktsplan. 

 
Sammanfattning 
Hedemora kommun ställer ut förslag till kommuntäckande översiktsplan och önskar få 
synpunkter senast den 12 februari 2016.  

Falu kommun, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, lämnade i januari 2015 
synpunkter på samrådsversionen av översiksplan för Hedemora kommun. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen har nu tagit del av den översända utställnings-
handlingen.   

Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-15. 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2016-01-19, § 7. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Hedemora kommun (miljoochbyggkontoret@hedemora.se) 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Länsstyrelsen Dalarna 

 
 
 
 
  

mailto:miljoochbyggkontoret@hedemora.se
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§ 20 Ansökan om stöd till utvecklingsarenan Runn-

Ösjön sommar och vinter 2016-2018 från Visit 
Södra Dalarna AB 

 KS0584/15  
Beslut             

1. Falu kommun bidrar med 350 000 kr per år till utvecklingsarenan Runn-Ösjön 
år 2016-2018. Kostnaden föreslås belasta kontot för särskilda framtidsprojekt. 
 

2. Falu kommun önskar en dialog avseende hållbarhetsaspekter i samband med 
genomförandet. 
 

3. Falu kommun emotser en återrapportering av hur medlen använts.  
 

Sammanfattning 
Visit Södra Dalarna AB ansöker hos Borlänge kommun och Falu kommun om  
3-årigt stöd till Runn och Ösjön - en gemensam utvecklingsarena för rekreation, 
evenemang och besöksnäring. 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan från Visit Södra Dalarna AB. 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2016-01-12. 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2016-01-19, § 8. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Visit Södra Dalarna 
Kommundirektören 
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Kommunstyrelsen            Sammanträdesdatum  
 2016-02-02 
 
 

      § 21     Bildande av styrgrupp för kollektivtrafiken samt 
    val av ledamöter 

    
Beslut   
 
             Kommunstyrelsen bildar en styrgrupp för kollektivtrafikfrågor bestående av  
             följande fem ledamöter: Joakim Storck (C), Jonny Gahnshag (S), Björn  
             Ljungqvist (M), Maj Ardesjö (MP) och Åsa Nilser (L). 
 

Reservation  
Mats Nordberg (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering. SD reserverar 
sig mot skapande av en styrgrupp för kollektivtrafiken där vi inte är representerade. Vår 
insyn i trafikfrågor riskerar därmed att minska. 
 

Beslutsunderlag 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2016-01-19, § 15. 

 
Förslag till beslut 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsen            Sammanträdesdatum  
 2016-02-02 
 
 
§ 22 Finansiering av försäkringsskador 2015 

   KS0039/15  
 
Beslut   
           
            Finansiering av skadekostnaderna på 403 234 kronor 2015 sker ur överskottet  
            i den interna försäkringsrörelsen.  

 
 
Sammanfattning 
Kommunens självrisk för egendomsskador har under året varit 445 000 kronor och den 
interna självrisken som förvaltningarna fått betala 3 000 kronor. Premien för egendoms- 
och ansvarsförsäkringen under 2015 uppgår till 1 880 153 kronor. 

Skadekostnaderna under 2015 uppgår, efter avdrag för interna självrisker, till 403 234 
kronor.  

Grunden för hur kommunen hanterar försäkringsfrågor är densamma för 2015 som för 
2014. 

Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-12-14.  
Protokoll från ledningsutskottet 2016-01-21, § 6. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsen            Sammanträdesdatum  
 2016-02-02 
 
 
§ 23 Fördelning av tillfälligt statsbidrag för 

flyktingmottagning 

 KS0124/16  
Beslut   
 
          Det tillfälliga statliga stödet fördelas till socialnämnden med 1,0 mnkr för 
           2015 och 5,3 mnkr för 2016 samt till barn- och utbildningsnämnden med 5,0  
           mnkr för 2016. 

 

Sammanfattning 
 

Regeringen har med anledning av flyktingsituationen beslutat om ett tillfälligt stöd 
till kommuner och landsting för budgetåret 2015. Det tillfälliga stödet utbetalas 
under 2015 men avses att täcka kostnader under 2015 och 2016. För Falu kommun 
uppgår beloppet till 13 183 760 kronor. 

För att få en aktuell bild över flyktingsituationen i Falu kommun kallade kommun-
styrelsens ordförande berörda förvaltningschefer, kommundirektör och ekonomichef 
till avstämningsmöte i mitten av december månad 2015. 

Den samlade bedömningen är resursförstärkningar inom främst socialnämndens och 
barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden för att hantera flyktingsituationen 
under i första hand 2016. Här är det främst den kraftigt ökade volymen ensam-
kommande flyktingbarn men även asylsökanden och kommunplacerade flyktingar 
som kräver ytterligare resurser på handläggarsidan; resurser som ej fullt ut ersätts 
från Migrationsverket. 

En sammanställning över flyktingverksamheten vid socialförvaltningen visar för 
2016 på utökning av handläggarresurser med en bedömd kostnadsnivå som 
överstiger ersättningen från Migrationsverket med ca 5,3 mnkr.  

Barn- och utbildningsnämnden ser att Centrum för flerspråkighet (CF) är vägen in i 
förskola, grundskola och gymnasieskola för nyanlända barn och ungdomar. 
Mottagningsdelen med introduktionsklass på CF fördubblas under 2016 och som ett 
andra steg förbereds ytterligare utökningar om behov uppstår. Kostnaderna beräknas 
uppgå till 5,0 mnkr utöver ersättningen från Migrationsverket. 

För att täcka det initiala behovet fördelas det tillfälliga stödet till socialnämnden med 
1,0 mnkr för 2015 och 5,3 mnkr för 2016 samt till barn- och utbildningsnämnden 
med 5,0 mnkr för 2016. Resterande 1,9 mnkr fördelas senare under året när behov 
uppstår. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-01-22. 
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Falu kommun 
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_______________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsen            Sammanträdesdatum  
 2016-02-02 
 
 

§ 24 Redovisning av genomförd internkontroll i 
Falu kommun 

 KS0035/15  
Beslut   
           
           Redovisning av genomförd internkontroll enligt kontrollplaner för år 2015   
           godkänns. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges reglemente för internkontroll antogs 12 oktober 2006 och gäller från 
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 kommunens förvaltningar och i Kopparstaden AB i enlighet 
med gällande internkontrollreglemente och kontrollplaner för 2015. Återrapporter skickas 
till internkontrollsamordnaren som sammanställer en samlad rapport till kommunstyrelsen 
senast i samband med årsredovisningens upprättande. 

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott beslutade den 26 november 2014 om två 
förvaltningsgemensamma granskningsområden som är obligatoriska i 2015 års planer.  
Områdena är ärendehantering - återkoppling till medborgare/frågeställare och 
delegationsordning - anmälan av delegationsbeslut. 
 
Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-12-14. 
Redovisning av genomförd internkontroll i Falu kommuns förvaltningar och helägda bolag 
2015-12-14. 
Sammanställning av återrapporter från nämnder 2015-12-15. 
Protokoll från ledningsutskottet 2016-01-21, § 7. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsen            Sammanträdesdatum  
 2016-02-02 
 
§ 25 Utvärdering av bemanningscenters 
              vikariehantering 

 KS0626/15  
Beslut   
   
             1. Kommundirektören får i uppdrag att i samråd med socialförvaltningen göra en 
                översyn av rekrytering, bemanning och nya arbetsformer. 
 
          2.  Återrapportera förslag till utredningsuppdrag, tidplan och finansiering till 
                ledningsutskottet innan sommaren 2016. 
 

 
Sammanfattning 
Tillsättning av korttidsvikarier har sedan hösten 2008 hanterats av personalkontoret genom 
bemanningscenter/BC (från början kallat Vikarieförmedlingen). Utvärderingar har genom 
åren redovisats för BCs styrelse.  

I samband med socialförvaltningens arbete kring politiska prioriteringar hösten 2015 
listades en rad aktiviteter. En av punkterna var att ge personalkontoret i uppdrag att 
utvärdera vikariepoolen, främst avseende kostnadseffektivitet. BC har genomfört en 
utvärdering i ett helhetsperspektiv.  

Under 2015 har BC tillsatt ca 45 000 korttidsvakanser i hela kommunen. Om verksam-
heterna själva använt det gamla arbetssättet skulle detta motsvarat ca 17,5 miljoner 
kronor i nedlagd tid.  
 
Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att utvärderingen av bemanningscenter 
godkänns och att remissen från socialnämnden därmed är besvarad. 
 
Beslutsunderlag 

Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-12-21. 
Utvärdering av bemanningscenter 2016-01-07. 
Protokoll från socialnämnden 2015-10-28. 
Socialförvaltningens förslag på politiska prioriteringar i 2016 års budget  
2015-09-18. 
Protokoll från ledningsutskottet 2016-01-21, § 8. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Personalkontoret 
Kommundirektören 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsen            Sammanträdesdatum  
 2016-02-02 
 
 
 
 
§ 26 Svar på motion från Jonas Lennerthson (S) Utred 
                möjligheten att senarelägga beslutsfattandet när det  
                gäller betyg i skolan 
  
    KS0444/15  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

           Motionen bifalls. 

 
Sammanfattning 
Jonas Lennerthson föreslår i en motion att barn-och utbildningsnämnden får i uppdrag att 
utreda möjligheten att senarelägga beslutsfattandet när det gäller betyg i skolan så att 
undervisning på ett naturligt sätt kan genomföras även terminens sista dagar.  
Betygssättningen är en viktig del av skolans myndighetsutövande och därför ställs stora 
krav på rättssäkerhet i hur processen utformas. Denna process behöver därför utvärderas 
och vid behov revideras för att kunna jämka samman behov kring undervisnings-
situationen, lärarnas arbetsmiljö och elevernas rättssäkerhet.  

Ansvaret för detta ligger enligt reglementet hos barn- och utbildningsnämnden. Därför är 
det lämpligt att resultatet av utvärderingen fastställs där efter samråd med fackliga 
organisationer och förankring i verksamheten. 
 
Beslutet är enligt verksamhetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-06-18. 
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25, § 143/ tjänsteskrivelse  
2015-10-30. 
Protokoll från verksamhetsutskottet 2016-01-18, § 4. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt verksamhetsutskottets förslag. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsen            Sammanträdesdatum  
 2016-02-02 
 
 
§ 27 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) 

Införa träning mot ledighet 
 KS0750/14  

Beslut  
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

   Motionen avslås utifrån kostnads- och verksamhetsskäl. 

 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att medarbetarna får träna på fritiden för att sedan 
få igen en del av den tränade tiden som ledighet, dock högst 40 timmar per år. Förslaget 
kan komma att öka vikariekostnaden med ca 25 miljoner per år. Beräkningen omfattar 
personal inom skola och vård- och omsorg där man för det mesta behöver vikarier vid 
ordinarie personals frånvaro. 
 
Beslutet är enligt verksamhetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2014-12-29. 
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-11-09.  
Protokoll från verksamhetsutskottet 2016-01-18, § 5. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt verksamhetsutskottets förslag. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsen            Sammanträdesdatum  
 2016-02-02 
 
 
§ 28 Svar på motion från Mikael Rosén (M) och 

Christina Haggren (M) Ett attraktivare centrum 

 KS0199/15  
 
Beslut   
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 
1. Motionen bifalls i de delar som gäller Östra Hamngatan, från Vattugränd till 

Holmtorget. Falugatan, från Östra Hamngatan mot Holmgatan. Kristine- 
gatan, från Trotzgatan till Åsgatan. 

 
2. Motionen avslås i de delar som gäller Åsgatan, från Kristinegatan till 

Svärdsjögatan. Svärdsjögatan, från Trotzgatan till Åsgatan. Östra Hamngatan, 
från Falugatan till Vattugränd. Platserna behövs inte eftersom det inte är 
tillfredsställande beläggning på nuvarande anläggningar. 

 
Reservation  
 
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Björn Ljungqvist (M), Svante Parsjö Tegnér 
(L), Maria Gehlin (FAP) och Mats Nordberg (SD) reserverar sig mot beslutet.  
 
Sammanfattning 
Mikael Rosén och Christina Haggren föreslår en rad åtgärder för att locka så många som 
möjligt till centrum vilket är en förutsättning för att få ett attraktivt centrum. 

Den enskilt viktigaste åtgärden är att centrum ska vara lättillgängligt med bil och att det är 
lätt att hitta en parkeringsplats.   

De föreslagna åtgärderna kan genomföras omedelbart och utan investeringskostnader. En 
utvärdering efter exempelvis 2 år kan genomföras innan man beslutar att åtgärderna 
permanentas. 
 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-02-28. 
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-25, § 193/tjänsteskrivelse 
2015-11-16.  
Protokoll från utvecklingsutskottet 2016-01-19, § 17. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsen            Sammanträdesdatum  
 2016-02-02 
 
 

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

Mikael Rosén (M): Bifall 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
utvecklingsutskottets förslag. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsen            Sammanträdesdatum  
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§ 29 Svar på motion från Patrik Liljeglöd (V) Rolf 

Gradén (V) Monica Lindh (V) Eva Marie 
Arvidsson (V) Eldriven fri ringlinje i centrala 
Falun 

 KS0244/15  
 
Beslut   
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
            

 Motionen avslås på grund av parallella linjer, höga kostnader för elbussar  
     samt ett idag budgeterat underskott för kommunens kollektivtrafik med  
     ca 15 000 000 kronor. 

 
Sammanfattning 
Patrik Liljeglöd, Rolf Gradén, Monica Lindh och Eva-Marie Arvidsson föreslår i en 
motion, att kommunen som ett alternativ till att använda central mark till P-platser,  
utreder förutsättningar och kostnader för en centrumringlinje som är eldriven och 
skattefinansierad. 

Falun har ambitionen att vara en levande stad där centrum är en mötesplats för kommunens 
invånare. För att detta ska vara möjligt måste centrum vara tillgängligt för alla, inte bara 
den bilburna delen av kommunens invånare.  

Motionärerna menar att en busslinje med hög turtäthet som knyter ihop Resecentrum, 
Knutpunkten, infartsparkeringar och de centrala delarna av stadskärnan skulle bidra till  
en mer tillgänglig stadskärna för både medborgare och näringsliv på ett för miljön hållbart 
sätt.  
 
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-03-10. 
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-25, § 188 /tjänsteskrivelse 
2015-11-09. 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2016-01-19, § 18.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mikael Rosén (M): Enligt 
utvecklingsutskottets förslag. 

Eva-Marie Arvidsson (V) och Maria Gehlin (FAP): Avslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
utvecklingsutskottets förslag. 
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Falu kommun 
Kommunstyrelsen            Sammanträdesdatum  
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§ 30      Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (L) om 
             återtagande av ansvaret för kommunens 
             personalparkeringar från Falu P AB 

                 
                KS0561/15  
 
Beslut   
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

Motionen avslås då ledningsutskottets beslut den 19 november 2015 
gällande ändrade rutiner för personalparkeringar för Falu kommuns 
anställda i huvudsak reglerar det motionären föreslår. 

 
Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér föreslår i en motion att Falu kommun ska återta ansvaret 
för kommunens personalparkeringar från Falu P AB. Huvudregeln ska vara att 
personalparkeringarna är avgiftsfria för personalen under normal arbetstid.  
Vidare föreslår motionären att behoven av parkeringsbevakning ska utredas samt 
intäkterna från parkeringsavgifterna ska tillfalla kommunen. 
 

Ledningsutskottet beslutade den 19 november 2015 att fr o m den 1 januari 2016 
ska respektive förvaltning själv svara för uthyrningen av personalparkeringar på 
anslutande tomtmark. Serviceförvaltningen debiterar hyresgästen samtliga 
kostnader som är förknippade med anordnande, drift och underhåll av 
parkeringsplatserna. Intäkterna från uthyrningen tillfaller förvaltningarna. 

 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-10-05. 
Protokoll från ledningsutskottet 2015-11-19, § 108. 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-30. 
Protokoll från serviceutskottet 2016-01-20, § 1. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Motionen avslås. 
 
Svante Parsjö Tegnér (L) och Mikael Rosén (M). Bifall till serviceutskottets förslag. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Susanne Norbergs förslag (avslag). 
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§ 31 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) 
              om bolagisering av  kommunens  
              fastighetsförvaltning 

 KS0415/15  
 
Beslut   
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
           

Motionen är bifallen med hänvisning till den utredning som är gjord och genom det 
förbättringsarbete som inletts och pågår inom serviceförvaltningen. 
 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att det ska utredas dels möjligheterna till att 
kommunens fastighetsbestånd bolagiseras och dels möjligheten att låta Kopparstaden 
förvalta och äga kommunens fastigheter. 
 
Beslutet är enligt serviceutskottets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-06-11. 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-22. 
Protokoll från serviceutskottet 2016-01-20, § 2. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt serviceutskottets förslag.  
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§ 32     Entledigande samt fyllnadsval, insynsplats, till 
utvecklingsutskottet 

              KS0002/16 
                      
Beslut 
 

1. Bo Lindén (SD) entledigas från insynsplats i utvecklingsutskottet. 
 

2. Madelene Vestin (SD) utses som ny partirepresentant till insynsplats i 
utvecklingsutskottet. 

 
 
Sammanfattning 
Bo Lindén (SD) begär att få bli entledigad från insynsplats i utvecklingsutskottet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Bo Lindén 2016-01-25. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Entledigad 
Vald 
Förtroendemannaregistret 
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Falu kommun 
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§ 33 Avsägelse som ledamot i Miljörådet samt 
              fyllnadsval 
 KS0002/16  
 
Beslut 
 

1. Jessica Wide (S) entledigas som ledamot i Miljörådet. 
 

2. Kenneth Wåhlberg (S) utses som ny ledamot i Miljörådet. 
 
Sammanfattning 
 
Jessica Wide (S) begär att få bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Miljörådet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Avsägelse från Jessica Wide 2016-01-24. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Entledigad 
Vald  
Förtroendemannaregistret 
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§ 34 Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet, 

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

    
Beslut   
 
                Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Till kommunstyrelsen har inkommit protokoll från Region Dalarnas 
sammanträden den 23 september 2015 och 4 november 2015, protokoll från 
gemensamma nämnden för  upphandlingssamverkan den 16 november 2015 
och protokoll från Folkhälsorådet den 8 december 2015. 
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              § 35      Anmälningsärenden 
 
Beslut 

            Kommunstyrelsen har tagit del av anmälda ärenden. 
 
Sammanfattning 
 
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilaga.   
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§ 36 Delegationsärenden 
 
Beslut  

             Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten.  
 
Sammanfattning 
 
Till kommunstyrelsen har inkommit delegationsbeslut enligt bilaga.    
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