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Svar på motion från Madelene Vestin (SD),
Mikael Pettersson (SD), Knut Scherman (SD),
Mats Nordberg mfl Begränsning av antal
uppdrag som god man
KS0232/16

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås då lagstöd för en begränsning av antal uppdrag som god
man saknas i svensk lagstiftning. Arbetet som utförs är detsamma oavsett
antalet uppdrag och god man ska ha rätt till skäligt arvode för detta arbete.
Reservation
Madelene Vestin (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Madelene Vestin, Mikael Pettersson, Knut Scherman och Mats Nordberg föreslår
i en motion att dels begränsa antalet uppdrag för gode män för ensamkommande
dels reducera arvodets storlek i de fall god man har mer än tio uppdrag.
Gällande god mans lämplighet finns regler kring detta i föräldrabalken där framgår att till
god man ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Personen ifråga ska
vara myndig och inte själv ha förvaltare. Om huvudmannen själv, det vill säga den som får
god man, har önskemål om vem som ska utses så ska den personen utses om hen är lämplig
för uppdraget.
Vilken bedömning som ska göras kring lämplighet finns således tydligt reglerat i
föräldrabalken och där saknas grund för att en sådan sak som antal uppdrag ska vara
avgörande i frågan om lämplighet. Frågan kring hur många uppdrag en person kan ha
innan hen är olämplig enbart på grund av det har senast prövats av Stockholms tingsrätt
den 7 oktober 2015. Tingsrätten konstaterar att mängden uppdrag inte är avgörande för
huruvida en person är lämplig som god man eller inte. Avgörande är istället hur hen sköter
sina uppdrag.
Överförmyndaren menar att antalet ärenden inte kan vara avgörande, utan att personer med
olika bakgrund och sysselsättning kan hantera olika många uppdrag. En
lämplighetsbedömning görs inför varje nytt uppdrag. I övrigt kontrolleras alltid personer
som är aktuella för uppdrag som god man mot polisens belastningsregister och mot
kronofogdemyndighetens register.
Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag.
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Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-04-21, § 37.
Skrivelse från överförmyndaren 2016-04-01.
Motionen 2016-03-16.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag.
Madelene Vestin (SD): Bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bestlutar enligt
ledningsutskottets förslag.
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Svar på motion från Håkan Hammar (M), Knut
Scherman (SD) och Anders Runström (FAP)
Upplösande av nuvarande val- och
demokratinämnd
KS0142/16

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås då det anses rimligt att låta den parlamentariska
ledningsgruppen belysa om det finns behov av att göra förändringar inom
nämndsorganisationen inför nästa mandatperiod. I nuläget bedöms inte att
det finns tillräckliga skäl att efter ett år upplösa nuvarande nämnd.
Sammanfattning
Håkan Hammar, Knut Scherman och Anders Runström föreslår i en motion att
nuvarande val- och demokratinämnd upplöses och att en valnämnd bildas samt att
det inrättas en demokratinämnd eller ett utskott under kommunstyrelsen för att
hantera de frågor som inte är lagreglerade i en valnämnd. Motionärerna
poängterar att frågorna som hanteras i nuvarande nämnd har helt olika karaktär.
Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-04-21, § 38.
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2016-04-13.
Motionen 2016-02-01.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S) och Maj Ardesjö (MP): Enligt ledningsutskottets förslag.
Mikael Rosén (M), Maria Gehlin (FAP) och Madelene Vestin (SD): Bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
ledningsutskottets förslag.
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Svar på motion från Maria Gelin (FAP) och Stefan
Clarström (FAP) Anslå medel så att Falu kommun
har råd att sköta sina rondeller/infarter och sätta
upp en gärdesgård/staket vid Skyttepaviljongen
på Lugnet
KS0487/14

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Motionens första att-sats avslås då en högre ambitionsnivå för rondeller
och infarter är en prioritering som bör kunna göras utan extra anslag.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har delvis höjt ambitionsnivån
och nämnden har inte begärt höjd ram för detta.
2. Motionen bifalls i delen som gäller staketet vid dammen intill
skyttepaviljongen då det numera finns ett staket uppsatt.
Sammanfattning
Motionärerna vill att medel anslås så att Falu kommun har råd att sköta sina rondeller/
infarter och sätta upp en gärdesgård/staket vid skyttepaviljongen på Lugnet.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har ytterst begränsat med resurser och har idag
svårt att långsiktigt klara av sitt uppdrag med rådande resurstilldelning. Det är inte bara i
kommunens rondeller som detta tydliggörs.
Långsiktigt bedömer förvaltningen att det i genomsnitt saknas ca 20 mkr, utifrån liggande
budget, för att kunna hantera de ytor och anläggningar som avdelningen trafik och mark
ansvarar för. Rondellerna utgör en liten del av detta ansvar. Förvaltningen välkomnar
därför ytterligare tilldelning av resurser.
Gällande staket vid skyttepaviljongen har det provisoriska staketet numera ersatts med ett
riktigt staket.
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag men med ändring av punkt 1 enligt beslutet.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-04-19, § 41.
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-03-23, § 49.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-18.
Motionen 2014-08-11.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag men med ändring av
punkt 1 till: Motionens första att-sats avslås då en högre ambitionsnivå för rondeller och
infarter är en prioritering som bör kunna göras utan extra anslag. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har delvis höjt ambitionsnivån och nämnden har inte
begärt höjd ram för detta.
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Svar på motion från Mikael Rosén (M) Christina
Haggren (M) Mats Dahlberg (M) Björn
Ljungqvist (M) och Christer Carlsson (M) Bygg
om Korsnäsvägen
KS0599/15

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås med motivering att befintlig trafiklösning först måste
slutföras och utvärderas.
Reservation
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M) och Madelene Vestin (SD) reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning
Som bakgrund för byggandet av Knutpunkten och ombyggnaden av Korsnäsvägen finns
många politiska beslut tagna under en lång rad av år. Det är bland annat den fördjupade
översiktsplanen för Södra centrum från 2006, detaljplanen för Knutpunkten från 2010 samt
cykelplanen beslutad 2014. Resecentrumprogrammets FGU-utredning, som visat hur
utförandet av trafiklösningen skulle bli, blev godkänd av kommunstyrelsens
utvecklingsutskott 2012. Själva byggandet av resecentrum/södra centrumprojektet har
styrts av en politisk styrgrupp.
Den datasimulering som gjordes på FUG-utredningens lösningsförslag visade att det
kritiska för framkomligheten är inte antalet körfält utan korsningsutformningarna,
framförallt fyrvägskorsningen vid Grycksbobanan. Då denna är reglerad av bommar
medföljer trafikljusreglering som del i den fyrvägskorsningen. Den valda lösningen är en
del i en helhetslösning och det är inte möjligt att göra förändringar utan att se till helheten.
När ombyggnationen är helt klar kan trafikmätningar göras och då är det också möjligt att
utvärdera trafiklösningen. Det innebär att för att verkligen veta om behov av ytterligare
förändring finns samt hur en sådan lösning ska se ut, behöver en utredning genomföras där
man ser till helheten. Utredningen bör genomföras efter färdigställandet av projektet och
föregås av ett politiskt beslut.
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.
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Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-04-19, § 42.
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-03-23, § 50.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-22.
Motionen 2015-10-20.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S), Patrik Liljeglöd (V), Erik Eriksson (MP): Enligt
utvecklingsutskottets förslag.
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M) och Madelene Vestin (SD): Bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
utvecklingsutskottets förslag.
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Svar på Motion från Patrik Andersson (V) m.fl,
Mikael Rosén (M) m.fl, Svante Parsjö Tegnér
(FP) m.fl, Maria Gehlin (FAP) och Katarina
Gustavsson (KD) Stärk den demokratiska
ordningen i nämndernas och
kommunstyrelsens reglemente
KS0314/15

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås med motiveringen att förslaget i huvudsak överensstämmer med
gällande reglemente.
Reservation
Patrik Liljeglöd (V) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 7 maj 2015 remitterat motionen till kommunstyrelsen med
specifika krav på hur man ska stärka den demokratiska ordningen i nämndernas och
kommunstyrelsens reglementen.
Val- och demokratinämnden diskuterade motionen den 26 oktober 2015. Nämnden har i
sammanhanget också diskuterat övriga behov av justeringar under samma avsnitt. Inga
andra justeringar behandlas som är kopplade till andra avsnitt i reglementena, eftersom de
synpunkterna inte hör till motionen.
Utvecklingsutskottets förslag är att motionen i huvudsak är bifallen med justeringar
föreslagna den 23 november 2015.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-04-19, § 43.
Protokoll från val- och demokratinämnden 2015-11-23, § 48 och 2015-10-26, § 41.
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-13.
Utdrag ur kommunstyrelsens reglemente.
Motionen 2015-04-28.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S) och Maj Ardesjö (MP): Enligt utvecklingsutskottets
förslag.
Maria Gehlin (FAP), Mikael Rosén (M), Patrik Liljeglöd (V) och Svante Parsjö Tegnér
(L): Bifall till motionen.
Patrik Liljeglöd (V): Med tillägg till bifall av motionen att ett beslutsärende som kommer
vid sittande bord ska det kunna tas upp vid mötet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer utvecklingsutskottets förslag mot Maria Gehlins mfls förslag inklusive
Patrik Liljeglöds tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
utvecklingsutskottets förslag.
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Antagande av alternativa beslutsförslag vid
hantering av motioner och medborgarförslag
KS0663/15

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Vid beslut om motioner och medborgarförslag godkänns bifall, avslag eller besvarad
och att dessa kan kombineras om förslaget innehåller flera delar. Besluten ska
motiveras.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att återremittera ”Svar på förslag till
förbättrade demokratiska strukturer”, eftersom det samtidigt önskas tas fram en alternativ
hantering av beslutsförslag när remissinstanser ska besvara motioner och
medborgarförslag. I det återremitterade förslaget från val- och demokratinämnden låg att
ge vissa styrande rekommendationer när det gäller den politiska uppföljningen, men att
hänskjuta frågan till kommundirektören vad gäller aktuell frågeställning eftersom
uppdraget redan låg på denne.
Val- och demokratinämnden lämnar förslag om alternativa beslutsförslag från att idag
hantera dessa enligt alternativen ”bifall”, ”avslag” och/eller ”besvarat” till att tydliggöra
kommunfullmäktiges beslut genom att begränsa beslutsalternativen till ”bifall” eller
”avslag”. Vidare har val- och demokratinämnden gett i uppdrag till kanslichefen vid
sammanträde den 26 oktober 2015 att utforma svaret utifrån att beslutsinstrumenten
begränsas till bifall och avslag med särskilda motiveringar.
Val- och demokratinämndens förslag är att vid beslut av motioner och medborgarförslag
godkänns endast bifall, avslag och att dessa kan kombineras om förslaget innehåller flera
delar. Besluten ska motiveras.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-04-19, § 44.
Protokoll från val- och demokratinämnden 2015-11-23, § 49.
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-01, rev. 2015-11-02.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S), Maria Gehlin (FAP) och Patrik Liljeglöd (V): Enligt
utvecklingsutskottets förslag.
Mikael Rosén (M): Enligt val- och demokratinämndens förslag.
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Sammanträdesdatum
2016-05-03
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
utvecklingsutskottets förslag.

Falu kommun
Kommunstyrelsen

§ 91

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-03

Antagande av Detaljplan för Linghedsskolan
mm i Linghed
KS0361/14

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Detaljplanen för Linghedsskolan m.m. i Linghed antas.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav planuppdrag den 10 juni 2014.
Detaljplan för Linghedsskolan mm i Linghed har upprättats på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsändamål
för ett par fastigheter i centrala Linghed samt att ge moderna planbestämmelser för
de fastigheter där bland annat Linghedsskolan och idrottsplanen ligger.
Kommunstyrelsen lämnade den 25 augusti 2015 detaljplanen utan erinran. Miljöoch samhällsbyggnadsnämnden godkände den 23 mars 2016 planen för antagande
efter det att detaljplanen funnits tillgänglig för offentlig granskning.
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-04-19, § 46.
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-03-23, § 56/antagandehandlingar.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-31.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.
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Falu kommun
Kommunstyrelsen

§ 92

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-03

Godkännande av reviderad styrmodell för Falu
kommun
KS0263/16

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Förslag till reviderad styrmodell för Falu kommun godkänns.

Sammanfattning
Falu kommuns nuvarande styrmodell antogs 2006 och beskriver den övergripande
styrningen i kommunen. Sedan den nuvarande modellen antogs har både synen på
styrningen förändrats och ett antal viktiga kommunövergripande styrdokument
tillkommit. Vidare har synpunkter framförts att den nuvarande modellen, till vissa
delar, upplevts som svår att förstå och att arbeta med. I samband med Budget
2015 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn
och revidering av kommunens styrmodell.
Ekonomikontoret har arbetat med revideringen och styrgrupp för översynen är
kommunens ledningsgrupp.
Den revidering och översyn som har skett, handlar om att förtydliga de olika
rollerna i arbetet med styrningen. I den här fasen har tyngdpunkt lagts på bland
annat på att lyfta fram kommunfullmäktiges roll när det gäller formulering av mål.
Vidare har det förtydligats hur nämnderna i sina målformuleringar ska utgå från
fullmäktiges mål.
En annan viktig utgångspunkt i arbetet har varit, baserad på tidigare erfarenheter,
att styrmodellen beskrivs på ett enkelt sätt för att så många som möjligt ska kunna
ta till sig den. Detta ger, förhoppningsvis, goda förutsättningar för de olika
verksamheterna/förvaltningarna att styra och leda sina verksamheter och som
visar hur det hänger ihop – den röda tråden – från visionen till det dagliga arbetet.
Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-04-21, § 39.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-04-13.
Reviderad styrmodell för Falu kommun.
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Falu kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-03
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S) och Maria Gehlin (FAP): Enligt ledningsutskottets
förslag.
Patrik Liljeglöd (V): Avslag till ledningsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
ledningsutskottets förslag.

Falu kommun
Kommunstyrelsen

§ 93

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-03

Godkännande av årsredovisning 2015 för
förvaltade stiftelser
KS0030/16

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1.

Godkänna årsredovisningen för 2015 för Falu kommuns förvaltade
stiftelser med däri gjorda dispositioner.

2.

I övrigt lägga årsredovisningen till protokollet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande Susanne Norberg överlämnar årsredovisningen
2015 för Falu kommuns förvaltade stiftelser.
Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-04-21, § 40.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-03-15.
Årsredovisningar för Falu kommuns förvaltade stiftelser.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag.
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Falu kommun
Kommunstyrelsen

§ 94

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-03

Ansökan om bidrag ur stiftelsen Maria
Kronbergs donation gällande lekplats
KS0189/16

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Bidrag om 50 000 kronor ur stiftelsen Maria Kronbergs donation till
lekplats lämnas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för drift
och skötsel av parken Kronbergs minne under 2016.
Sammanfattning
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen ansöker i skrivelse till
kommunstyrelsen den 23 februari 2016 om bidrag med minst 50 000
kronor för underhåll av parken Kronbergs minne att användas under år
2016. Den gamla raden av lindar som ramar in parken är i stort behov av
underhållsbeskärning och vissa lindar kräver extra stor skötselinsats för
att lindraden ska behållas intakt.
Senaste bidragsgivningen ur stiftelsen beslutades av kommunfullmäktige
den 14 maj 2013 varvid trafik- och fritidsnämnden erhöll 71 700 kronor
till drift och skötsel av parken Kronbergs minne under år 2013.
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-04-19, § 47.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-03-07.
Ansökan från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-23.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.
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Falu kommun
Kommunstyrelsen

§ 95

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-03
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Ansökan om bidrag ur stiftelsen Samfond K1
under 2016
KS0190/16

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Bidrag om 69 000 kronor ur stiftelsen Samfond K1 lämnas till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen till utveckling av lekparker och grönområden vid
Tisken och Kålgården.
2. Bidrag om 45 000 kronor ur stiftelsen Samfond K1 lämnas till Borgärdets
vägförening för fritids- kultur- och miljövårdande åtgärder samt parkvård utöver
normal standard i Svärdsjö tätort.
Reservation
Mikael Rosén (M), Håkan Hammar (M) och Åsa Nilser (L) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Kungörelse om att bidrag kan sökas ur rubricerad stiftelse har varit anslagen på
kommunens anslagstavla i rådhuset under tiden 3 december 2015 till 21 januari 2016.
Två ansökningar har inkommit varav den ena från Falu kommuns miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning om bidrag på 100 000 kronor till utveckling av lekparker och
grönområden vid Tisken och Kålgården då dessa platser har stora utvecklingspotentialer.
Visionen är att dessa områden ska fungera som mötesplatser och utflyktsmål för många
olika samhällsgrupper. Eventuellt beviljade medel avses att användas under år 2016. Den
andra ansökan är från Borgärdets vägförening om bidrag på 65 000 kr för fritids-, kulturoch miljövårdande åtgärder, samt parkvård utöver normal standard i Svärdsjö tätort.
Bidragsgivningen ur Stiftelsen Samfond K1 beslutas av kommunfullmäktige.
Under år 2015 lämnades bidrag om 54 823 kronor till Falu kommuns kultur- och
fritidsförvalting som delfinansiering för att genomföra ett projekt som syftar till att öka
brandskyddet i tio kulturfastigheter inom Falu kommun samt 54 823 kronor till samma
förvaltning som delfinansiering för att genomföra mångårigt projekt för att restaurera
kulturreservatet Dikarbacken.
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.

Falu kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-03
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Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-04-19, § 48.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-03-07.
Ansökan från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-23.
Ansökan från Borgärdets vägförening 2015-05-04.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets beslut.
Mikael Rosén (M) och Maria Gehlin (FAP): Bidrag lämnas till Borgärdets vägförening
med 65 000 kronor och till Falu kommuns miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning med
49 000 kronor.
Beslutsgång
Ordförande Susanne Norberg (S) ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag.

Falu kommun
Kommunstyrelsen

§ 96

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-03

Ansökan om kommunal borgen Envikens fiber
ekonomisk förening
KS0170/16

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Envikens Fiber Ekonomisk förening beviljas en borgen om maximalt
700 000 kronor att användas till leverantörsbetalningar under utbyggnaden
av fibernätet i Lingheds Änga, Hedgårdarna, Vallbyn, Björkboda och
Marnäs under förutsättning att föreningens ansökan hos Jordbruksverket och
Länsstyrelsen beviljas, dock längst till den 31 december 2016.
Sammanfattning
Envikens Fiber Ekonomisk förening inkom den 11 februari 2016 med en ansökan
om kommunal borgen för ett tillfälligt lån hos Bjursås Sparbank om 700 000
kronor. Lånet ska utnyttjas vid utbyggnaden av fibernätet i Lingheds Änga,
Hedgårdarna, Vallbyn, Björkboda och Marnäs. Föreningen har ansökt om
projektstöd vid Jordbruksverket och Länsstyrelsen som ännu inte lämnat beslut till
föreningen. Om Envikens fiber inte beviljas bidrag från Jordbruksverket och
Länsstyrelsen för utbyggnaden av fibernätet kommer Envikens Fiber ekonomiska
förening att återta ansökan om kommunal borgen.
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-04-19, § 50.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-03-31.
Ansökan om kommunal borgen 2016-02-11.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.
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Falu kommun
Kommunstyrelsen

§ 97

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-03

Begäran om utökad investeringsram 2016 och
samtidig omfördelning av investeringsbudget
mellan investeringsprojekt
KS0072/15

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Godkänna förslaget till begäran om utökad investeringsram 2016 med
20,4 mnkr och samtidig omfördelning av investeringsbudget mellan
investeringsprojekt.
2. Att väga in tilläggsanslaget för ventilationsombyggnader till
budgetdialogen 2017. Den totala summan beräknas motsvara 80 mkr.

Reservation
Mikael Rosén (M), Björn Ljungqvist (M) och Christina Haggren (M): Vi
reserverar oss mot det fattade beslutet att utöka årets investeringsbudget med
20,4 miljoner kronor. Anledningen är att den rödgröna majoriteten redan har
överskridit årets investeringsbudget med 74 miljoner kronor, samtidigt som ca
50 miljoner kronor förväntas skjutas till 2017. Det innebär att redan nu är
investeringsbudgeten för 2017 överskriden med ungefär samma belopp. Vi
anser det vara närmast oansvarigt att i detta läge ytterligare utöka
investeringsbudgeten.
Sammanfattning
Investeringskostnaderna bedöms totalt sett öka under år 2016 jämfört med
budget. Ökningen beror dels på fördyringar i vissa projekt, dels att behovet att
starta nya projekt varav två projekt för omvårdnad som avser tidigareläggning
för byggande av nya lokaler, dels nya myndighetskrav för ventilation, dels
medel för åtgärder i flyktinglokaler, dels förvärv av Stångstjärnsstugan. Detta
utgör sammantaget ett utökat behov av investeringsmedel på 73,8 mnkr för år
2016. Samtidigt finns projekt som 2016 inte kommer att nyttja hela
årsbudgeten. Det minskade behovet avser dels två projekt där prognosticerad
kostnad för året bedöms bli lägre än budget men håller tidplan för
färdigställande (Bjursåsskolan och Kulturhuset tio14) och dels ombyggnad del
av f.d. Hälsinggårdsskolan till förskola, som för närvarande är nedlagt p.g.a.
projektet blir för dyrt. Detta minskar behovet av investeringsmedel med 53,4
mnkr för år 2016. Sammantaget ger detta behov av utökad investeringsbudget
med 20,4 mnkr. Projektet ombyggnation av ventilation på grund av
myndighets- och politiska krav har redovisats tidigare. Detta har omarbetats
och investeringsbehovet dokumenterats i en genomförandeplan, för berörda
lokaler, som sträcker sig över flera år med redovisat möjligt investeringsnivå
per år.
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Falu kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-03

Beslutet är enligt serviceutskottets förslag med justering av beslutspunkt 2.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens serviceutskott 2016-04-20, § 37.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-04-25.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-07.
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Gehlin (FAP): Att väga in tilläggsanslaget för ventilationsombyggnader
till budgetdialogen 2017. Den totala summan beräknas motsvara 80 mkr.
Mikael Rosén (M): Avslag till serviceutskottets förslag.
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt serviceutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer serviceutskottets förslag med Maria Gehlins tillägg mot
Mikael Roséns förslag till avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt serviceutskottets förslag med Maria Gehlins tillägg.

26 (55)

Falu kommun
Kommunstyrelsen

§ 98

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-03
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Svar på medborgarförslag Anlägg cykelväg
mellan Karlsviksbacken till avfart för City
Gross
KS0328/15

Beslut
Medborgarförslaget avslås av ekonomiska skäl.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att det anläggs en cykelbana parallellt med riksvägen från
Karlsviksbacken till avfarten för City Gross.
Förslaget innebär en nyanläggning av en 3 km lång cykelväg längs en sträckning där det
redan idag finns befintliga vägar relativt nära. Delar av dessa vägar är grusvägar, men
fullgoda för att cykla på.
I grova drag kostar det ca 3000 kr/m för nyanläggning av en cykelväg. Det innebär att
föreslagen åtgärd skulle betyda en investering på ca 9 mkr. Till detta kommer årliga
driftkostnader.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har ytterst begränsat med resurser och har idag
svårt att långsiktigt klara av sitt uppdrag med rådande resurstilldelning.
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-04-19, § 49.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-15.
Medborgarförslag 2015-05-05.
Delbeslut
Eva Peras har inbjudits för att få möjlighet att yttra sig om sitt medborgarförslag vilket
kommunstyrelsen beviljar.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Medborgarförslagsställaren
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Falu kommun
Kommunstyrelsen

§ 99

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-03
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Antagande av ändring i VA-planens VAutbyggnadsplan
KS0601/15

Beslut
Föreslagen VA-utbyggnadsplan antas och gäller fortsättningsvis som tidplan för
VA-utbyggnad för åren 2021-2035.
Sammanfattning
Falu kommuns VA-plan antogs av kommunfullmäktige den 13 februari 2014 och
tydliggör strategier och genomförande för kommunens VA-arbete. Syftet med planen
är att strukturera och tydliggöra arbetet med en långsiktigt hållbar vatten- och
avloppsförsörjning i kommunen. I VA-planen finns en VA-utbyggnadsplan som listar
områden med VA-problem där ett område per år tas in i den allmänna VAanläggningen.
När VA-planen antogs formulerades att VA-utbyggnadsplanen är ett levande
dokument som ska revideras i takt med att ny kunskap dyker upp. Flexibiliteten i
VA-utbyggnadsplanen skapas genom att beslut om revidering tas av
kommunstyrelsen när behov uppstår.
Efter att VA-planen antogs har det uppstått behov av att ändra i VA-utbyggnadsplanens ordning för de kommande åren. Förslaget bygger på idén om att samordna
anläggandet av allmänt VA i flera av utbyggnadsområdena med att en ny
vattenledning ska anläggas mellan Bjursås och Falun. Detta ger effektivitets- och
miljövinster som motiverar en ändring av VA-utbyggnadsplanen.
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-04-19, § 51.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-01.
VA-strategi för Falu kommun.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Falu Energi & Vatten AB

Falu kommun
Kommunstyrelsen

§ 100

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-03
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Beviljande av igångsättningstillstånd för
utbyggnad av allmän plats för etapp 2 i
bostadsområdet Herrhagsskogen
KS0570/11

Beslut
1. Igångsättningstillstånd för utbyggnad av allmän plats för etapp 2 i
bostadsområdet Herrhagsskogen beviljas.
2. Investeringen hanteras inom fastställd ram för exploateringsinvesteringar
åren 2016-2018.
3. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upphandla och
genomföra entreprenaden och slutföra projektet.
Sammanfattning
Detaljplan för bostäder mellan Herrhagsvägen och Björlunden, som är den andra
etappen av det nya bostadsområdet Herrhagsskogen, har antagits genom beslut som
vann laga kraft den 28 december 2015.
Detaljplanen omfattar såväl kommunägd mark som privat mark. Förhållandet med den
private markägaren är reglerat i ett exploateringsavtal som godkändes av
kommunfullmäktige den 26 november 2015. Av områdets 40 tomter ligger 8 på privatägd
mark och fastighetsägaren ska erlägga gatukostnadsersättning till kommunen.
Upphandling av entreprenör för utbyggnad av gata mm för den första etappen av
Herrhagsskogen pågår och utbyggnaden planeras ske under 2016. Den första etappen
omfattar 15 tomter. Igångsättningstillstånd för den första etappen beviljades av
kommunstyrelsen den 2 december 2014.
Medel för utbyggnaden av gator i Herrhagsskogen finns avsatt i kommunstyrelsens
exploateringsbudget för 2016 och 2017.
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-04-19, § 52.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-04-19.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-07.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomikontoret

Falu kommun
Kommunstyrelsen

§ 101

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-03
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Beviljande av igångsättningstillstånd för
utbyggnad av allmän plats för etapp 3 i Lilla
Källviken
KS0713/09

Beslut
1.

Igångsättningstillstånd för utbyggnad av allmän plats för etapp 3 i Lilla
Källviken beviljas.

2.

Investeringen hanteras inom fastställd ram för exploateringsinvesteringar
åren 2016 och 2017.

3.

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

Sammanfattning
För området Lilla Källviken finns sedan 2013 en detaljplan för bostäder. Gator mm för
etapp 1A och 1B färdigställdes 2014 och 2015 och utbyggnaden av gator mm för etapp
2 påbörjas inom kort. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Lilla Källviken
AB som äger den del av planområdet där utbyggnad hittills har pågått är överens om att
en tredje etapp ska avse mark som ägs såväl av Lilla Källviken AB och av Falu
kommun. Lilla Källviken AB ska bekosta del av etapp 3 genom erläggande av
gatukostnadsersättning.
Projektering och upphandling görs under sommaren och hösten 2016 och
anläggningsarbeten beräknas kunna påbörjas under vintern 2017. Gator mm beräknas
vara klara att tas i bruk tidig höst 2017.
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-04-19, § 53.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-04-19.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-07.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomikontoret

Falu kommun
Kommunstyrelsen

§ 102

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-03
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Godkännande av Finansrapport 2015
KS0250/16

Beslut
Finansrapporten godkänns.
Sammanfattning
Ekonomikontoret lämnar rapport rörande medelsförvaltningen inom kommunkoncernen
per den 31 december 2015.
Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-04-21, § 41.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-04-01.
Finansrapport för Falu kommunkoncern per 2015-12-31.
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Ansökan från Räddningstjänsten Dala Mitt om
bidrag ur Gustaf Aspgrens fond
KS0242/16

Beslut
Bidrag om 34 852 kronor lämnas till Räddningstjänsten Dala Mitt för att
delfinansiera nyinvesteringar av höjdfordon.
Sammanfattning
Räddningstjänsten Dala Mitt ansöker om största möjliga bidrag ur Gustaf Aspgrens
fond för att delfinansiera nyinvestering av höjdfordon, vilket kommer att avsevärt
förbättra de brandredskap som utgörs av fordonsparken som kan genomföra
evakuering av boende över markplan.
Bidrag ur Gustaf Aspgrens fond beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-04-19, § 54.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-04-06.
Ansökan om bidrag från Räddningstjänsten Dala Mitt 2016-03-30.
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Ansökan om medel från Incitamentsfonden för
projektet Stay Sober 2016
KS0215/16

Beslut
Bidrag om 20 000 kronor lämnas till festivalen Granny Goes Street
för att finansiera projektet Stay Sober.
Sammanfattning
Festivalen Granny Goes Street ansöker om medel för att finansiera projektet Stay
Sober. Projektet syftar till att uppmärksamma ungdomar på sin alkoholkonsumtion
och samtidigt utgöra ett försök till att hålla alla ungdomar nyktra under festivalen
Granny Goes Street den 3 september 2016.
Syftet med projektet är att uppmärksamma ungdomarna på att man kan ha kul
utan alkohol samt att det är okej att tacka nej till alkohol och i förlängningen även
bidra till en lugn och städad stämning på festivalen. Förhoppningen är även att
detta ska bidra till minskade skador på egendom och person.
Festivalen ansöker om medel för att finansiera projektet då det inte ryms i den
ordinarie budgeten. Man kommer också att vända sig till Faluns näringsliv för att
försöka få bidrag i form av fina priser till tävlingen för att locka ungdomarna att
delta.
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-04-19, § 55.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-04-01.
Ansökan 2016-03-07.
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Ansökan ur stiftelsen Hjalmar Grönblads fond
2016
KS0191/16

Beslut
Bidrag om 200 000 kronor ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads lämnas till Falu
kommuns miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning för att fortsätta att utveckla
stadens parker och grönområden med fler blomsterutsmyckningar och planteringar.
Sammanfattning
En ansökan har inkommit från Falu kommuns miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning
avseende bidrag om 200 000 kronor att användas till att fortsätta utveckla
Läroverksparken och att utifrån parkens historia som undervisningsträdgård skapa nya
rabatter med många av de arter som fanns då.
Bidragsgivning ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond för Falu stads förskönande
beslutas av kommunstyrelsen.
Under 2015 lämnades bidrag om 400 000 kronor till Falu kommuns miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltning för att fortsätta att utveckla stadens parker och
grönområden med fler blomsterutsmyckningar och planteringar samt 50 000 kronor
till samma förvaltning för att kunna ägna extra omsorg om miljön kring
Gruvrondellen.
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-04-19, § 56.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-03-07.
Ansökan 2016-02-23.
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Godkännande av kostpolitiskt program
KS0496/15

Beslut
Ärendet återremitteras för att berörda nämnder inte har getts möjlighet att
yttra sig över programmet. Dessutom har förslaget att ställa om hela
köksorganisationen vare sig utretts eller kostnadsberäknats vilket måste
ske, åtminstone översiktligt, före ett beslut om programmet.
Reservation
Mats Nordberg (SD) och Madelene Vestin (SD): Vi stödjer beslutet om återremiss
men vill betona att det är viktigt att man vid omarbetning av programmet likställer
behovet att öka andelen lokalproducerad mat med behovet att öka andelen
ekologimärkt mat.
Sammanfattning
År 2013 beslutade kommunstyrelsen att kostavdelningen ska ansvara för att
tillsammans med skola, vård och omsorg utarbeta ett kostpolitiskt program med
gemensamma riktlinjer för mat och måltider. Arbetet startade under år 2015. Det
första förslaget till kostpolitiskt program presenterades för serviceutskottet i februari
2016. Serviceutskottet beslutade att sända förslaget på remiss till berörda
förvaltningar samt till de politiska partigrupperna. Serviceförvaltningen fick i
uppdrag att komplettera ärendet med en ekonomisk konsekvens av programmet och
förslag till finansiering.
Serviceutskottet föreslår att det kostpolitiska programmet antas.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens serviceutskott 2016-04-20, § 34.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-06.
Förslag till kostpolitiskt program.
Bilaga till kostpolitiskt program med jämförelser av priser och ekologiskt.
Sammanställning av remissvar gällande förslag till kostpolitiskt program.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S), Lars-Göran Johansson (S), Erik Eriksson (MP),
Maj Ardesjö (MP) och Jonny Gahnshag (S) och Joakim Storck (C): Enligt
serviceutskottets förslag.
Mikael Rosén (M), Björn Ljungqvist (M), Maria Gehlin (FAP), Madelene Vestin
(SD) och Svante Parsjö Tegnér (L): Återremiss i första hand för att berörda
nämnder inte har getts möjlighet att yttra sig över programmet. Dessutom har
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förslaget att ställa om hela köksorganisationen vare sig utretts eller
kostnadsberäknats, vilket enligt vår mening måste ske, åtminstone översiktligt,
före ett beslut om programmet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och
finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras.
_______________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetenskontoret
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Omvårdnadsförvaltningen
Socialförvaltningen
Serviceförvaltningen
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Godkännande av projektmodell för IT-projekt
KS0256/16

Beslut
1. Samtliga IT-projekt på Falu kommun ska följa IT-kontorets projektmodell.
2. För samtliga projekt ska följande gälla:
- En projektägare ska vara utsedd. Projektägaren ska vara en tjänsteman med
beslutsmandat.
- Finansiering av externa och interna kostnader ska vara säkerställd före
projektstart - både för projekt- och förvaltningskostnader.
- Projektledare skall vara tillsatt.
- Projektdirektiv ska vara fastställt.
- Nyttoanalys ska vara genomförd.
3. IT-kontorets resurser (interna och externa) i projekt bekostas av den förvaltning
som är beställare av projektet.
Protokollsanteckning
Maj Ardesjö (MP) med instämmande av hela kommunstyrelsen: I nyttoanalysen bör
följande beaktas: Verksamheterna dvs användarna ska vara med och bestämma innehållet i
system som anskaffas. En ordentlig dialog behövs innan beställning.
En erfarenhet är att system ofta köps in utan riktig dialog runt vad verksamheten behöver.
Inköpen styrs av IT-experter. Resultatet blir system som ofta är för komplicerade och inte
uppfyller kraven som den slutliga användaren har. Väldigt ofta är system också så
komplicerade att användarna inte kan eller har tid att lära sig dem. Detta innebär en stor
kostnad både i inköpta system och den tid som åtgår för att sätta personal in i komplicerade
system. System som sedan inte används optimalt.
Sedan behövs utvärdering av införda system som görs på lämpligt sätt och utvärderingen
ska göras tillsammans med användarna.
Sammanfattning
Falu kommun behöver en projektmodell för IT-projekt. Projektmodellen ska vara
obligatorisk för samtliga IT-projekt. Detta krävs för att säkerställa att rätt projekt
prioriteras och kan genomföras enligt plan.
Beslutet är enligt serviceutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens serviceutskott 2016-04-20, § 35.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-07.
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Godkännande av förvaltningsmodell för ITsystem
KS0255/16

Beslut
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Verksamheterna och IT-funktionen inom kommunen ska tillsammans
utveckla samarbetet gällande hanteringen av kommunens IT-system
genom en gemensam förvaltningsmodell i syfte att leverera IT-stöd till
verksamheterna kostnadseffektivt och med kvalitet.
Systemförvaltningsmodellen ska vara obligatorisk för alla verksamheter
som äger system.
Varje IT-system ska ha en fastställd budget och en
systemförvaltningsplan innehållande information om hur systemet ska
användas, förvaltas och utvecklas och för detta ansvarar verksamheterna.
Systemägaren, verksamheten ska minst bemanna rollerna systemansvarig
och systemadministratör för varje system inom förvaltningsmodellen.
Serviceförvaltningen / IT ska bemanna rollerna förvaltningsledare IT
och systemtekniker för varje system för att kunna möta verksamheternas
krav och behov.
Ansvaret för systemförvaltningsmodellen ligger hos serviceförvaltningen /
IT som driver utvecklingen tillsammans med verksamheterna.
Varje verksamhet bidrar till systemförvaltningsmodellen med behövda
personalresurser inom den egna verksamhetsbudgeten.

Sammanfattning
Falu kommun behöver fastställa en generell modell för samarbete kring alla våra
IT-system. IT-systemen innehåller tillsammans ett stort värde som bör förvaltas på
bästa möjliga sätt, dels ur ett besparingsperspektiv men också ur ett
informationssäkerhetsperspektiv.
Beslutet är enligt serviceutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens serviceutskott 2016-04-20, § 36.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-08.
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Revidering av Boendeplan för äldre 2013-2030
KS0414/13

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Revidering av Boendeplan för äldre 2013-2030, med uppdaterad textdel
enligt dokument daterat 2016-04-28, antas.
Sammanfattning
Det reviderade förslaget till boendeplan för äldre har som vision att tillgodose äldres
individuella och skiftande behov av trygga, attraktiva och hållbara boendeformer.
Boendeplanen ska utvärderas och revideras vartannat år i samband med budgetarbetet.
Planer finns att under åren 2015-2020 bygga ca 52 platser. 20 platser vid det befintliga
vård- och omsorgsboendet Risholnsgården och resterande ca 32 platser centralt i Falun.
Serviceutskottet har yttrat sig i ärendet och ställer sig bakom föreslagen revidering.
En uppdaterad textdel har tagits fram med anledning av omvårdnadsnämndens och
serviceutskottets behandling av ärendet. Uppdateringen avser tillkommande platser i vårdoch omsorgsboenden under 2017-2018.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens serviceutskott 2016-03-17, § 33.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-09.
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2015-09-23, § 140.
Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-09.
Demografibeskrivning.
Boendeplan med uppdaterad textdel 2016-04-28.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Revidering av Boendeplan för äldre 2013-2030, med
uppdaterad textdel enligt dokument daterat 2016-04-28, antas.
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Svar på remiss från Skolinspektionen om
ansökan från Hagströmska Gymnasiet AB om
godkännande som huvudman för nationellt
godkänd idrottsutbildning i Falu kommun from
2017/2018
KS0212/16

Beslut
1. Hagströmska gymnasiets ansökan att få bedriva inriktning NIUsimning med 12 platser från höstterminen 2017 tillstyrks.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Jäv
Svante Parsjö Tegnér (L) deltar inte i handläggningen av detta beslut.
Sammanfattning
Hagströmska gymnasiet har ansökt om att få tillstånd att även
fortsättningsvis få bedriva inriktning NIU-simning med 12 platser från
höstterminen 2017. (NIU, Nationellt Godkända Idrottsutbildningar).
Beslutet är enligt barn- och utbildningsnämndens förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2016-04-27, § 52.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-11.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-02-23.
Remiss från Skolinspektionen dnr 37–2016:469.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Skolinspektionen
Barn- och utbildningsnämnden

Falu kommun
Kommunstyrelsen
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Svar på remiss från Skolinspektionen om
ansökan från Hagströmska gymnasiet AB
gällande godkännande som huvudman i Falu
kommun läsår 2017/2018
KS0172/16

Beslut
1.

Hagströmska gymnasiets ansökan om att starta inriktningen
Godshantering inom Fordons- och Transportprogrammet
tillstyrks.

2.

Hagströmska gymnasiets ansökan om att starta Barn- och
fritidsprogrammet med inriktning Fritid och hälsa tillstyrks.

3.

Paragrafen justeras omedelbart.

Jäv
Svante Parsjö Tegnér (L) deltar inte i handläggningen av detta beslut.
Reservation
Maj Ardesjö (MP), Richard Holmqvist (MP), Monica Jonsson (S), Susanne Norberg (S),
Jonny Gahnshag (S), Lena Johnsson (S) och Lars-Göran Johansson (S) reserverar sig mot
beslutet.
Protokollsanteckning
Från Joakim Storck (C): Då barn- och utbildningsnämnden väljer att primärt beskriva
konsekvenser för den kommunala skolans organisation faller det på kommunstyrelsen att
beakta ett bredare perspektiv med elevernas valfrihet och nyttan med en sund konkurrens.
Sammanfattning
Hagströmska gymnasiet har hos Skolverket ansökt om att få utöka sin
verksamhet med att även omfatta Barn- och fritidsprogrammet med
inriktning Fritid och hälsa. Fullt utbyggt skulle det bli 60 nya
gymnasieplatser på Hagströmska gymnasiet.
Hagströmska gymnasiet har också ansökt om att få starta en ny inriktning
inom ramen för det befintliga Fordons- och transportprogrammet. I dag
har skolan inriktningen Transport och nu ansöker skolan även om att
kunna erbjuda inriktningen Godshantering. Detta främst för att elever
som vill byta inriktning i årskurs 2 ska slippa byta skola eller vara kvar
på en icke önskad inriktning.
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Beslutsunderlag
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2016-04-27, § 51.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-11.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-02-23.
Remiss från Skolinspektionen dnr 32–2016:802.
Förslag till beslut
Joakim Storck (C) med instämmande av Maria Gehlin (FAP), Björn Ljungqvist (M) och
Åsa Nilser (L): Bifall till ansökan i sin helhet.
Maj Ardesjö (MP) och Lena Johnsson (S): Bifall till barn- och utbildningsnämndens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
barn- och utbildningsnämndens förslag. Omröstning begärs och ska genomföras enligt
följande:
Ja-röst för barn- och utbildningsnämndens förslag.
Nej-röst för Joakim Storcks mfl förslag.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster och 8 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Joakim Storcks mfl
förslag.
Ja: Susanne Norberg (S), Jonny Gahnshag (S), Lena Johnsson (S), Lars-Göran Johansson
(S), Richard Holmqvist (MP), Maj Ardesjö (MP) och Monica Jonsson (S).
Nej: Mikael Rosén (M), Joakim Stock (C), Anna Hägglund (C), Christina Haggren (M),
Björn Ljungqvist (M), Åsa Nilser (L), Maria Gehlin (FAP) och Madelene Vestin (SD).
_________________________________________________________________________
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Svar på remiss från Skolinspektionen gällande
ansökan om godkännande som huvudman vid
Falu Frigymnasium läsår 2017/2018
KS0181/16

Beslut
1. Falu Frigymnasiums ansökan om att starta Ekonomiprogrammet med inriktning
Ekonomi och inriktningen Juridik tillstyrks.
2. Falu Frigymnasiums ansökan om att starta inriktningen Teknikvetenskap inom
Teknikprogrammet tillstyrks.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Jäv
Svante Parsjö Tegnér (L) deltar inte i handläggningen av detta beslut.
Reservation
Maj Ardesjö (MP), Richard Holmqvist (MP), Monica Jonsson (S), Susanne Norberg (S),
Jonny Gahnshag (S), Lena Johnsson (S) och Lars-Göran Johansson (S) reserverar sig mot
beslutet.
Protokollsanteckning
Från Joakim Storck (C): Då barn- och utbildningsnämnden väljer att primärt beskriva
konsekvenser för den kommunala skolans organisation faller det på kommunstyrelsen att
beakta ett bredare perspektiv med elevernas valfrihet och nyttan med en sund konkurrens.

Sammanfattning
Falu Frigymnasium har hos Skolverket ansökt om att få utöka sin verksamhet.
Skolan ansöker om att starta Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi, fullt
utbyggt med 45 platser och inriktning Juridik, fullt utbyggt 30 platser.
Falu Frigymnasium har vidare ansökt om att få starta inriktningen Teknikvetenskap,
fullt utbyggt 30 platser inom ramen för det befintliga Teknikprogrammet. I dag
bedriver skolan inriktningen Informations- och medieteknik.
Falu Frigymnasiums ansökan omfattar totalt 105 nya gymnasieplatser.
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Beslutsunderlag
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2016-04-27, § 53.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-11.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-02-23.
Remiss från Skolinspektionen dnr 32–2016:821.
Förslag till beslut
Joakim Storck (C) med instämmande av Maria Gehlin (FAP), Björn Ljungqvist (M) och
Åsa Nilser (L): Bifall till ansökan.
Richard Holmqvist (MP): Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Joakim Storcks (C) mfl förslag.
_____________________________________________________________
Beslutet skickas till
Skolinspektionen
Barn- och utbildningsnämnden
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Svar på skrivelse från Konkurrensverket
gällande byggnationen av
ungdomshoppbackar via VM-bolaget
KS0246/16

Beslut
1. Förslag till yttrande till Konkurrensverket daterat den 21 april 2016
godkänns.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Protokollsanteckning
Patrik Liljeglöd (V): Jag anser det problematiskt att VM-bolagets styrelse beslutat att
finansiera ungdomshoppbackarna på Lufabs mark, utan direktiv eller beställning beslutat
av ansvarig nämnd (kultur och fritid) eller fullmäktige.
Sammanfattning
Konkurrensverket har i ett yttrande till Falu kommun ställt ett antal frågor som man vill ha
svar på gällande ungdomshoppbackarna. Det gäller byggnationen, finansiering och
utförande samt Falu kommuns köp av övriga ägares aktier i VM-bolaget.
Beslutet är enligt stadskansliets förslag.
Beslutsunderlag
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-04-22.
Förslag till yttrande till Konkurrensverket 2016-04-21.
Skrivelse från Konkurrensverket 2016-03-31.
Protokoll Skid-VM i Falun AB 2015-09-25.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Konkurrensverket
Skid-VM i Falun AB

Falu kommun
Kommunstyrelsen
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Svar på skrivelse gällande hyresavtal för
fastigheten Falun 7:7 och Falun 7:13
Spruthuset med brygga
KS0120/16

Beslut
1.
2.
3.

Yttrande till Förvaltningsrätten i Falun daterat den 21 april 2016
godkänns.
Bemyndiga ordförande att underteckna eventuella kompletteringar i
målet.
Paragrafen justeras omedelbart.

Jäv
Mikael Rosén (M) deltar inte i handläggningen av detta ärende.

Protokollsanteckning
Från Christina Haggren (M) och Björn Ljungqvist (M), bilaga § 114.
Sammanfattning
Med anledning av överklagande i samband med beslut om hyresavtal avseende
spruthuset har Falu kommun beretts möjlighet att yttra sig. Överklagande sker
enligt kommunallagens 10 kapitel i ett så kallat laglighetsmål där rätten kan avslå
överklagandet eller upphäva beslutet. Rätten kan dock ej ersätta beslutet med något
annat, till skillnad från förvaltningsbesvär.
Beslutet är enligt stadskansliets förslag.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande till Förvaltningsrätten i Falun, 2016-04-21.
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-04-25.
Underrättelse laglighetsprövning aktbilaga 7.
Underrättelse laglighetsprövning aktbilaga 9.
Bilaga om Spruthuset.
Karta Å-rummet.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Christina Haggren (M) och Björn Ljungqvist (M) med instämmande av Maria Gehlin
(FAP), Svante Parsjö Tegnér (L) och Åsa Nilser (L): Överklagandet medges med
motivering enligt protokollsanteckning § 114.
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt stadskansliets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
stadskansliets förslag.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Förvaltningsrätten i Falun
Serviceförvaltningen

Bilaga till § 114 från Christina Haggren (M) och Björn Ljungqvist (M).

Yrkande angående överklagat beslut om hyresavtal för det så kallade Spruthuset

Vi yrkar att kommunstyrelsen ska medge överklagandet.
Vi yrkar också att nedan angiven motivering ska tillställas förvaltningsrätten tillsammans med
kommunstyrelsens beslut.
Motivering
I majoritetens förslag till yttrande finns ett antal märkligheter. Man påstår att den tidigare
hyresgästen orsakat vattenskada trots att den uppstod genom att kommunen som fastighetsägare inte
fullgjorde sina skyldigheter.
Det påstås att klaganden inte visat att hyresnivån inte skulle vara marknadsmässig, men detta har ju
visats genom att tidigare hyresgäst varit villig att fortsatt betala den dubbla hyresnivån.
Man hänvisar till att den nya hyresgästen ska göra investeringar i lokalen, men dessa ska ju betalas
av hyresgästen inte av kommunen genom subventionerad hyra. Lokalen har en grundhyra som i
dagsläget uppgår till strax över 100.000:- kronor årligen. Utöver detta har tidigare hyresgäst själv på
sedvanligt sätt bekostat alla investeringar som varit nödvändiga för verksamheten. I det överklagade
avtalet och i förslaget till yttrande framgår tydligt att investeringarna är motiverade enbart utifrån
den nya verksamhetens behov och alltså investeringar som ska bäras av hyresgästen.
Investeringarna kan därmed inte vara grund för subventionerad hyra, det skulle ju innebära att
fastighetsägaren Falu kommun påtar sig en del av (den kommersiella) rörelsens kostnader. Det
framstår ju också som uppenbart att efter den extremt långa hyrestiden om 20 år kommer ju värdet
av gjorda investeringar var borta och utan värde för fastighetsägaren Falu kommun.
En hyresgäst som behöver investera i en lokal för sin verksamhet kan i allmänhet välja mellan att
utföra investeringen själv och betala grundhyran, eller att låta fastighetsägaren utföra investeringen
mot en förhöjd hyra. Alternativet att själv svara för sin egen verksamhets kostnader i utbyte mot en
sänkt hyra förekommer inte på fastighetsmarknaden.
I majoritetens förslag till yttrande hänvisas till en cafébyggnad som ska uppföras. Något sådant
beslut eller avtal finns inte.
Sammantaget anser vi det vara uppenbart att det överklagade beslutet utgör ett direkt stöd till ett
kommersiellt företag utan att det finns synnerliga skäl. Överklagandet ska därför bifallas.

Falu kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
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Svar på skrivelse från Konkurrensverket om
Falu kommuns köp av elleverans, drift,
underhåll, service av dess helägda bolag
KS0272/16

Beslut
1. Förslag till yttrande till Konkurrensverket daterat den 21 april 2016
godkänns.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Konkurrensverket har ställt ett antal frågor till Falu kommun gällande påstått
upphandlingsproblem vid köp av elleverans, drift, underhåll, service av dess
helägda bolag.
Beslutet är enligt stadskansliets förslag.
Beslutsunderlag
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-04-22.
Förslag till yttrande till Konkurrensverket, 2016-04-21.
Skrivelse från Konkurrensverket 2016-03-18.
Nyttjanderättsavtal avseende gatubelysning i Falu kommun 2013-02-21.
Trafik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-27.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-01-07.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Konkurrensverket
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Information om brandförebyggande arbete

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Johan Perjons, beredskapssamordnare, informerar om det brandförebyggande
arbetet i kommunen.
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Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet,
Miljörådet, Falun Borlänge regionen AB,
Region Dalarna, Samverkansberedningen
mellan Falu kommun och Landstinget Dalarna,
Skid-VM 2015 i Falun AB, Lugnet i Falun AB
och Upphandlingsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Beslutsunderlag
Protokoll från Miljörådet 2016-02-23.
Protokoll från Region Dalarna 2015-12-16.
Protokoll från Gemensamt hållbarhetsråd 2016-03-22.
Protokoll från Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 2016-02-08.
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Anmälningsärenden
KS0079/16

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av anmälda ärenden.
Sammanfattning
Till kommunstyrelsen har inkommit följande ärenden.

Ärende
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Protokoll Falu Kraft 2016-02-18
Protokoll Faluns Funktionshinderråd 2016-03-09
Protokoll Kommunala Handikapprådet 2016-02-10
Protokoll Kopparstaden Förvaltning 2015-12-07
Protokoll Kopparstaden Förvaltning 2016-02-18
Falu kommuns synpunkter på utredningsdirektiv Högskolan Dalarnas
samlokaliseringsutredning
7. Rapport från konferens med Healthy Cities 15-16 mars 2016

Diarienummer
KS0019/16
KS0123/16
KS0019/16
KS0018/15
KS0018/16
KS0224/16
KS0097/16
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Delegationsärenden
KS0080/16

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten.
Sammanfattning
Till kommunstyrelsen har inkommit följande delegationsbeslut.

Ärende
Ledningsförvaltningen
1. Delegationsbeslut Attesträtter under 2016 för Ledningsförvaltningen,
Beslutsorgan, Överförmyndaren, Val- och demokratinämnden, Gemensam
nämnd- upphandlingssamverkan, kommundirektören och Ej
förvaltningsanknuten verksamhet
2. Beslut enligt 6 kap 36 § kommunallagen (1991:900) godkännande av
upphandling och beslut om tilldelning för igångsättning av flödesfrämjande
åtgärder inom första etappen i Svärdsjövattendraget
3. Delegationsbeslut Bidrag till återställande av badplatsen sand-ön Räveln i
Boda, Svärdsjö
4. Delegationsbeslut Falu Domstolars Nämndemannaförening bidrag 2016
5. Delegationsbeslut förstudie Rock Jam
6. Delegationsbeslut Marknadsföringsinsats semifinalspel IBF Falun 2016
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
1. Beslut om försäljning av fastigheten Främby 1:51
2. Beslut om upplåtelse av servitut belastande fastigheten Falun 8:3 avseende
start- och landningssektorer för helikoptertrafik till planerad
helikopterlandningsplats på fastigheten Lasarettet 13
3. Delegationsbeslut angående ersättning för utförande av kantstöd Kvartsstigen
4. Delegationsbeslut marköverlåtelse och servitut m m
Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen
1. Delegationsbeslut anställningsärenden inom arbetsmarknads- integrationsoch kompetensförvaltningen, AIK, 2016-04-20, delegat Maria Jonsson
2. Delegationsbeslut anställningsärenden inom arbetsmarknads- integrationsoch kompetensförvaltningen, AIK, 2016-04-20, delegat Niklas Wolff
3. Delegationsbeslut anställningsärenden inom arbetsmarknads- integrationsoch kompetensförvaltningen, AIK, 2016-04-20, delegat Pia Larshans-Bodare

Diarienummer
KS005/16

KST0180/01

KS0005/16
KS0005/16
KS0005/16
KS0005/16

KS0219/16
KS0837/08

KS0253/16
KS0220/16

KS0102/16
KS0102/16
KS0102/16
KS0102/16
KS0096/16
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4. Delegationsbeslut anställningsärenden inom arbetsmarknads- integrationsoch kompetensförvaltningen, AIK, 2016-04-20, delegat Pia Larshans-Bodare
5. Sammanställning avtal/överenskommelser inom ArbetsmarknadsKS0231/16
integrations-och kompetensförvaltningen, AIK 2016-04-20, undertecknade
enligt delegation, delegat Maria Jonsson
IT-kontoret
1. Avtal om support och service
1.
2.
3.
4.
5.

Se
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-04-19
www.falun.se
Protokoll från kommunstyrelsens serviceutskott 2016-04-20
Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-04-12 o 2016-04-13
Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-04-21
KS0052/16
Protokoll från kommunstyrelsens förhandlingsutskott 2016-04-04
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Beviljande av igångsättningstillstånd för
kvarvarande etapp i projektet utvecklingsområdet
Årummet
KS0481/13

Beslut
1.

Bevilja igångsättningstillstånd för kvarvarande etapp i projektet
utvecklingsområdet Årummet till totalt 7 350 tkr.

2.

Investeringen hanteras inom fastställd ram för 2017.

Reservation
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Björn Ljungqvist (M), Svante Parsjö
Tegnér (L), Maria Gehlin (FAP) och Madelene Vestin (SD): Vi reserverar oss mot
beslutet att ge igångsättningstillstånd för Årummet.
Anledningen är att den rödgröna majoriteten redan har överskridit årets
investeringsbudget med 74 miljoner kronor, samtidigt som ca 50 miljoner kronor
förväntas skjutas till 2017. Det innebär att redan nu är investeringsbudgeten för
2017 överskriden med ungefär samma belopp. Vi anser det vara direkt oansvarigt
att ge igångsättningstillstånd till ytterligare investeringar som inte måste påbörjas
just nu, oavsett hur angeläget Årummet är.
Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med begäran om
igångsättningstillstånd för kvarvarande etapp, Östra Hamngatan-Vattugränd, samt
bryggor i ån, i projektet utvecklingsområdet Årummet.
Stadsvisionen En större stad tar upp Årummet kring Faluån som en plats som har
potential för förändring. Ett projekt har 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.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om igångsättningstillstånd för etapper
motsvarande 12 500 tkr. För att redan nu kunna samordna och optimera arbetet
med pågående etapparbete begärs igångsättningstillstånd för kvarvarande etapp
vilken finns budgeterad för 2017. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden begär
igångsättningstillstånd för 8 000 tkr.
Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-04-28.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2016-04-28.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S), Richard Holmqvist (MP), Maj Ardesjö (MP): Enligt
ekonomikontorets förslag.
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Björn Ljungqvist (M), Svante Parsjö Tegnér
(L), Maria Gehlin (FAP) och Madelene Vestin (SD): Avslag på ekonomikontorets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
ekonomikontorets förslag. Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande:
Ja-röst för ekonomikontorets förslag.
Nej-röst för Mikael Roséns mfl förslag.
Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt ekonomikontorets
förslag.
Ja: Susanne Norberg (S), Jonny Gahnshag (S), Lena Johnsson (S), Lars-Göran Johansson
(S), Joakim Storck (C), Anna Hägglund (C), Richard Holmqvist (MP), Maj Ardesjö (MP)
och Monica Jonsson (S).
Nej: Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Björn Ljungqvist (M), Svante Parsjö
Tegnér (L), Maria Gehlin (FAP) och Madelene Vestin (SD).
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

