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§ 49

Svar på medborgarförslag Kommunen ska ta över
beslut om begravningsavgiftens storlek
KS0183/15

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås med motiveringen att riksdagen har beslutat att
från och med januari 2016 blir det en gemensam begravningsavgift för
alla med undantag av Stockholm och Tranås.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun inkluderar begravningsavgiften i
kommunalskatten. Samma medborgarförslag har också ställts som en motion.
Stadskansliet föreslår avslag eftersom det blir ett lagkrav fr o m 2016 om
gemensam begravningsavgift.
Beslutet är enligt stadskansliets och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-02-10.
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-03-03.
Protokoll från kommunstyrelsen utvecklingsutskott 2015-03-16, § 29.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.
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§ 50

Svar på motion från Lars Broman (MP) Kommunen
ska ta över beslut om begravningsavgiftens storlek
KS0638/13

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås med motiveringen att riksdagen har beslutat att från
och med januari 2016 blir det en gemensam begravningsavgift för alla
med undantag av Stockholm och Tranås.
Sammanfattning
Lars Broman föreslår i en motion att Falu kommun inkluderar begravningsavgiften i kommunalskatten. Samma motion har sedan också ställts som ett
medborgarförslag. Stadskansliet föreslår avslag eftersom det blir ett lagkrav
fr. o m 2016 om gemensam begravningsavgift.
Beslutet är enligt stadskansliets och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Motion 2013-11-04.
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-03-03.
Protokoll från kommunstyrelsen utvecklingsutskott 2015-03-16, § 30.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets
förslag.
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§ 51

Svar på medborgarförslag Kommunen ska anordna
med en sekulär begravningsplats för icke-troende
KS0184/15

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås med motiveringen att det ankommer
på huvudmannen enligt begravningslagen att ordna med en sekulär
plats för icke-troende.
Reservation
Patrik Andersson (V), Richard Holmqvist (MP) och Maj Ardesjö (MP) reserverar
sig mot beslutet.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att en sekulär plats för icke-troende medborgare
ska anordnas av kommunen. Stadskansliet föreslår avslag eftersom det finns en
huvudman för detta uppdrag. Det som förslagsställaren lyfter fram som en
angelägen fråga om sekulär begravningsplats för icke-troende, erbjuds redan idag
till kommuninvånare. Huvudmannen är däremot kyrkan, inte kommunen.
Beslutet är enligt stadskansliets och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-02-10.
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-03-03.
Protokoll från kommunstyrelsen utvecklingsutskott 2015-03-16, § 31.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mats Dahlström (C), Svante Parsjö
Tegnér (FP), Maria Gehlin (FAP) och Madelene Vestin (SD): Enligt utvecklingsutskottets
förslag.
Patrik Andersson (V) och Richard Holmqvist (MP): Bifall till medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
utvecklingsutskottets förslag.
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§ 52

Svar på motion från Lars Broman (MP) Kommunen
ska ordna med en sekulär begravningsplats för icketroende
KS0637/13

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås med motiveringen att det ankommer på huvudmannen
enligt begravningslagen att ordna med en sekulär plats för icke-troende.
Reservation
Patrik Andersson (V), Richard Holmqvist (MP) och Maj Ardesjö (MP) reserverar
sig mot beslutet.
Sammanfattning
I en motion från Lars Broman föreslås en sekulär begravningsplats för
icke-troende medborgare. Stadskansliet föreslår avslag eftersom det finns en
huvudman för detta uppdrag. Det som förslagsställaren lyfter fram som en
angelägen fråga om sekulär begravningsplats för icke-troende, erbjuds redan idag
till kommuninvånare. Huvudmannen är däremot kyrkan, inte kommunen.
Beslutet är enligt stadskansliets och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Motion 2013-11-04.
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-03-03.
Protokoll från kommunstyrelsen utvecklingsutskott 2015-03-16, § 32.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mats Dahlström (C), Svante Parsjö
Tegnér (FP), Maria Gehlin (FAP) och Madelene Vestin (SD): Enligt utvecklingsutskottets
förslag.
Patrik Andersson (V) och Richard Holmqvist (MP): Bifall till medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
utvecklingsutskottets förslag.
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§ 53

Svar på medborgarförslag Slopa hästen i ortsnamnet
Falun
KS0219/14

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås med motiveringen att hästen bör fortsätta ingå
i Falu kommuns logotyp men inte i ortsnamnet.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att tidigare fattat beslut, att ”hästen” ska ersätta A:et i
ortsnamnet Falun upphävs samt att succesivt fasa ut ”hästen” i orts-namnet Falun och
att återgå till att skriva Falun på korrekt sätt.
Sedan våren 2014 pågår ett arbete med att ta fram en ny kommunikationsstrategi och i
samband med det revidera Falu kommuns grafiska profil. I det arbetet ingår även att se
över kommunens visuella uttryck, både när det gäller bildspråk, grafiskt uttryck och
logotyp för att säkerställa att det följer intentionerna i kommunikationsstrategin, visionen
och andra övergripande styrdokument för Falun.
Kommunikationskontoret föreslår att medborgarförslaget är besvarat genom att i samband
med revideringen av kommunens profil granska och vid behov komplettera användandet
av hästen i Falu kommuns logotyp.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-02-25.
Skrivelse från Föreningen Kultur och Miljö i Falun angående stöd för medborgarförslaget
Slopa hästen i ortsnamnet Falun 2014-03-18.
Kommunikationskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-26.
Protokoll från ledningsutskottet 2015-03-19, § 26.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Jonny Gahnshag (S), Richard
Holmqvist (MP) och Mikael Rosén (M): Enligt ledningsutskottets förslag.
Patrik Andersson (V) och Svante Parsjö Tegnér (FP): Bifall till medborgarförslaget.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enlig ledningsutskottets förslag (avslag).
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§ 54

Svar på motion från Sten H Larsson (--) och Anders
Pettersson (--) Tänk på Å rummet men glöm inte Ån!
KS0518/13

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen är besvarad genom de utredningar som pågår i ärendet.
Sammanfattning
Sten H Larsson och Anders Pettersson föreslår i en motion att vid planeringen kring
Faluån, av Å rummet, inte glömma att även lyfta fram ån. Motionärerna pekar på en rad
missförhållanden som hänförs till vattennivån i ån och lägger fram förslag till åtgärder för
att förbättra situationen.
Beslutet är enligt stadskansliets och ledningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Motion 2013-08-28.
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-02-06.
Protokoll från ledningsutskottet 2015-03-19, § 27.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag.
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§ 55

Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP)
Öppen rekrytering till tjänster i Falu kommun - inga
gräddfiler!
KS0119/14

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Med hänvisning till personalkontorets tidigare tjänsteskrivelse den
27 februari 2014, inklusive bilaga, samt kompletterande svar i tjänsteskrivelse den 18 februari 2015, avslås motionen.
Reservation
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Björn Ljungqvist (M), Svante Parsjö Tegnér
(FP), Maria Gehlin (FAP) och Madelene Vestin (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Svante Parsjö Tegnér föreslår i en motion att alla tjänster i Falu kommun annonseras
externt och internt samtidigt och att personal tillsätts efter kompetens och skicklighet.
Vidare föreslås att alla tjänster som innebär lednings- och personalansvar alltid tillsätts i
en öppen process med extern annonsering och avgörande för tillsättningen ska vara
kompetens och skicklighet.
Motionen återremitterades av kommunfullmäktige den 8 maj 2014 för att utreda vilka
ekonomiska konsekvenser det medför om motionen bifalls.
Beslutet är enligt personalkontorets och ledningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Motion 2014-01-14.
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-05-08, § 120.
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-02-18.
Protokoll från ledningsutskottet 2015-03-19, § 28.

Förslag till beslut på sammanträde
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mats Dahlström (C), Erik Eriksson
(MP), Lars-Göran Johansson (S), Maj Ardesjö (MP) och Patrik
Andersson (V): Enligt ledningsutskottets förslag (avslag).
Mikael Rosén (M), med instämmande av Svante Parsjö Tegnér (FP), Christina Haggren
(M), Maria Gehlin (FAP) och Madelene Vestin (SD): Bifall till motionen.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt ledningsutskottets förslag.
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande,
Ja-röst för ledningsutskottets förslag, (avslag).
Nej-röst för Mikael Roséns förslag, (bifall).
Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt
ledningsutskottets förslag, motionen avslås.
Ja: Jonny Gahnshag (S), Lena Johnsson (S), Lars-Göran Johansson (S), Mats Dahlström
(C), Camilla Sparring (C), Erik Eriksson (MP), Maj Ardesjö (MP),
Patrik Andersson (V) och Susanne Norberg (S).
Nej: Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Björn Ljungqvist (M), Svante Parsjö
Tegnér (FP), Maria Gehlin (FAP) och Madelene Vestin (SD).
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§ 56

Svar på motion från Ingrid Näsman (KD) Trygga
brandvatttnet även i Falun
KS0466/11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen är besvarad genom kommunfullmäktiges beslut den
22 november 2012 att ansvaret för spol-och brandposter ligger
hos Falu Energi och Vatten AB.
Sammanfattning
I en motion föreslår Ingrid Näsman att Falu kommun skriver avtal med
Räddningstjänstförbundet DalaMitt om skötsel, underhåll och reparationer av
Faluns brandposter för att trygga brandvattnet även i Falun.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2012 att ansvaret för
spol-och brandposter ska ligga hos Falu Energi och Vatten AB.
Motionen är besvarad genom kommunfullmäktiges beslut.
Beslutet är enligt stadskansliets och verksamhetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Motion 2011-09-09.
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-01-29.
Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-03-17, § 12.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt verksamhetsutskottets förslag.

15 (52)

Sammanträdesprotokoll

16 (52)

Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
§ 57

Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD)
Seniorhotell för äldre över 68 år måste byggas
snarast
KS0483/14

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås med motiveringen att den inte är förenlig med
omvårdnadsnämndens kärnverksamhet som styrs av socialtjänst- och
hälso- och sjukvårdslagen.
Sammanfattning
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att ett seniorhotell byggs för äldre över
68 år med möjlighet att vistas på, i avlastningssyfte och för att motverka
ensamhet.
Beslutet är enligt omvårdnadsnämndens och verksamhetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Motion 2014-08-08.
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2014-12-03, § 163/tjänsteskrivelse 2014-10-20.
Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-03-17, § 13.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Lars-Göran Johansson (S): Enligt
verksamhetsutskottets förslag.
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§ 58

Redovisning av ej slutförda medborgarförslag
KS0023/15

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Stadskansliets redovisning av medborgarförslag som inte färdigbehandlats den 25 februari 2015 godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommundirektören får i uppdrag att innan sommaren 2015 återkomma med
förslag till åtgärder för att förkorta beredningstiden för medborgar-förslag.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning årligen
vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de
medborgarförslag som inte färdigbehandlats.
Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde
den 13 oktober 2014.
Beslutet är enligt stadskansliets och utvecklingsutskottets förslag.
Utvecklingsutskottet beslutade för egen del att de synpunkter som framkom under mötet
ska vara vägledande i den fortsatta processen kring medborgarförslagens beredningstid.
Beslutsunderlag
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-03-03.
Protokoll från kommunstyrelsen utvecklingsutskott 2015-03-16, § 38.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Rosén (M) med instämmande av ordförande Susanne Norberg (S): Enligt
utvecklingsutskottets förslag med tillägg att kommundirektören får i uppdrag att innan
sommaren 2015 återkomma med förslag till åtgärder för att förkorta beredningstiden för
medborgarförslag.
____________________________________________________________________
Sänds till
Kommundirektören

Sammanträdesprotokoll
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
§ 59

Redovisning av ej slutförda motioner

KS0023/15
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Stadskansliets redovisning av motioner som inte färdigbehandlats
den 25 februari 2015 godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommundirektören får i uppdrag att innan sommaren 2015 återkomma med
förslag till åtgärder för att förkorta beredningstiden för motioner.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning årligen
vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner
som inte färdigbehandlats.
Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde
den 13 oktober 2014.
Beslutet är enligt stadskansliets och verksamhetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-03-02/sammanställning motioner.
Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-03-17, § 15.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Rosén (M) med instämmande av ordförande Susanne Norberg (S)
och Patrik Andersson (V): Enligt verksamhetsutskottets förslag med tillägg att
kommundirektören får i uppdrag att innan sommaren 2015 återkomma med förslag till
åtgärder för att förkorta beredningstiden för motioner.
____________________________________________________________________
Sänds till
Kommundirektören
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
§ 60

Kommunens årsredovisning, bokslut,
verksamhetsberättelser

KS0006/15
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen för 2014 godkänns, med däri gjorda dispositioner,
exklusive kommunens koncernbokslut.
2. Över- och underskott mot budget ska hanteras i enlighet med av
kommunfullmäktige fastställda regler för ekonomistyrning.
3. 2014 års resultat, 14,6 mnkr, överförs till balanserat resultat.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande Susanne Norberg och ekonomichef Kjell Nyström lämnar
Falu kommuns årsredovisning för 2014, med förslag till beslut (exklusive kommunens
koncernbokslut).
Ekonomichefen och ekonom Ann Lissåker föredrar ärendet.
Beslutet är enligt ekonomikontoret förslag.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-03-26.
Årsredovisning 2014, exklusive koncernbokslut.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ekonomikontorets förslag.
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
§ 61

Antagande av Detaljplan för Liljansskolan i Svärdsjö
KS0397/14

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Detaljplanen för Liljansskolan i Boda, Svärdsjö antas.
Sammanfattning
Detaljplan för Liljansskolan i Boda, Svärdsjö har upprättats på miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet är att ersätta en föråldrad plan med
en ny. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav planuppdrag den
17 september 2013.
Utvecklingsutskottet lämnade den 16 september 2014 detaljplanen, efter
genomfört samråd, utan erinran. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
godkände den 25 februari 2015 detaljplanen för antagande.
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens och utvecklingsutskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-0303/antagandehandlingar.
Protokoll från kommunstyrelsen utvecklingsutskott 2015-03-16, § 34.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
§ 62

Antagande av Detaljplan för Slussens småbåtshamn
KS0236/14

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Detaljplan för Slussens småbåtshamn antas.
Sammanfattning
Detaljplan för Slussens småbåtshamn har upprättats på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet är att möjliggöra utveckling av småbåtshamnen
och att reglera mark mellan allmän plats och kvartersmark. Kommunstyrelsens
utvecklingsutskott gav planuppdrag den 13 maj 2014.
Utvecklingsutskottet lämnade den 25 november 2014 detaljplanen, efter
genomfört samråd, utan erinran. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkände
den 25 februari 2015 för antagande, efter det att detaljplanen funnits tillgänglig för
offentlig granskning.
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens och utvecklingsutskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-0302/antagandehandlingar.
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-25.
Protokoll från kommunstyrelsen utvecklingsutskott 2015-03-16, § 35.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
§ 63

Avtal och avgifter vid parkeringsköp
KS0584/14

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Avtal om parkeringsköp kan tillämpas om det bedöms som möjligt och
lämpligt att investera i parkeringsanläggningar i närområdet eller om plats
finns i befintlig anläggning i närområdet.
2. Avgiften vid parkeringsköp ska vara 124 000 kr per bilplats och
indexregleras med SCB entreprenadindex med januari 2015 som basmånad.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 13 mars 2014 att godkänna en ny parkeringsnorm för Falu kommun. Den 14 oktober 2014 beslutade kommunstyrelsens
utvecklingsutskott att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram
en parkeringspolicy/strategi för centrala Falun. I uppdraget skulle ingå att
utreda de fysiska, ekonomiska och juridiska förutsättningarna för att hitta
sätt att gemensamt lösa parkering för nyproduktion av bostäder i centrala Falun.
I Översiktsplan FalunBorlänge, antagen i juni 2014, anges som en av
planeringsinriktningarna för hållbara kommunikationer att FalunBorlänge ska
ta fram en gemensam parkeringsstrategi.
Arbetet med att ta fram en parkeringspolicy/strategi har påbörjats. Resultatet
kommer att utgöra underlag till den nya fördjupade översiktsplanen för Falu tätort.
Systemet med parkeringsköp (även benämnt friköp) har använts tidigare i Falun, och
kan användas av Falu kommun om det bedöms som möjligt och lämpligt att
investera i parkeringsanläggningar i närområdet eller om plats finns i befintlig
anläggning i närområdet.
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens och utvecklingsutskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-06.
Protokoll från kommunstyrelsen utvecklingsutskott 2015-03-16, § 40.
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mikael Rosén (M) och Jonny
Gahnshag (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.
Patrik Andersson (V): Avgiften vid parkeringsköp ska vara 140 000 kr per bilplats.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
utvecklingsutskottets förslag.
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
§ 64

Begäran om medel för Stora scenen i Kulturhuset tio14
KS0203/15

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas extra anslag om 2 750 tkr
för 2015 till verksamheten på Stora scenen i Kulturhuset tio14.
2. Anslaget från Allmänna kulturpotten ramväxlas inom kommunstyrelsens ej förvaltningsanknuten verksamhet.

Sammanfattning
I kultur- och ungdomsnämndens verksamhetsplan för Stora scenen framgår att
nämnden har ett behov av 2 750 tkr för att täcka Stora scenens kostnader utan
att behöva prioritera bort något annat inom nämndens verksamhetsområde.
Ekonomikontoret föreslår att anslaget ska ramväxlas från Allmänna kulturpotten inom ej
förvaltningsanknuten verksamhet.
Ledningsutskottet beslutade den 19 mars 2015 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan eget yttrande för att till dagens sammanträde kompletteras med en ekonomisk rapport.
Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag med den förändringen att det extra anslaget
tilldelas för 2015 och inte fr.o.m. 2015.
Beslutsunderlag
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2015-01-29, § 17, samt verksamhetsplan
inkluderat budget för Stora scenen 2014.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-03-10.
Protokoll från ledningsutskottet 2015-03-19, § 30.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Rosén (M) med instämmande av Patrik Andersson (V), Maria Gehlin (FAP) och
Susanne Norberg (S): Beslutet gäller för 2015. Behandlas i budgetprocessen fr.o.m. 2016.
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
§ 65

Godkännande av pensionspolicy med riktlinjer
KS0123/15

Besluta
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Pensionspolicyn antas.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av kommunfullmäktige
beslut
Riktlinjer tillhörande pensionspolicyn godkänns.

Sammanfattning
En framsynt och långsiktig syn på pensionsfrågor hjälper kommunen att attrahera
och behålla personal samt underlätta vid framtida generationsväxling.
Pensionspolicyn ska användas som en aktiv del i kommunens personalpolitik och
omfattar alla anställda och i vissa delar förtroendevalda.
Den här policyn med tillhörande riktlinjer beskriver de regler som gäller för
alternativa pensionslösningar, beviljande av särskild avtalspension, löneväxling,
hur pensionsutfästelserna tryggas och hur Falu kommun informerar sina medarbetare
om pensionsförmåner som tjänats in i anställningen.
Beslutet är enligt personalkontorets och ledningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2014-02-02.
Förslag pensionspolicy 2015-03-04.
Förslag riktlinjer 2015-03-04.
Protokoll från ledningsutskottet 2015-03-19, § 29.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag.
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
§ 66

Deltagande i pilotprojektet Beslut på distans
KS0215/15

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Falu kommun ska delta i Sveriges Kommuner och Landstings
pilotprojekt vad gäller beslut på distans.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av kommunfullmäktige
beslut
Ärendet återrapporteras till verksamhetsutskottet efter avslutat projekt.
Protokollsanteckning
Patrik Andersson (V) är positiv till pilotprojekt "Beslut på distans" med förbehållet att det
sker i de fall då samtliga ledamöter i den testkörande nämnden har tekniska förutsättningar
till det. (alla i Falu kommun bor inte så att tillgång till uppkoppling finns tillgänglig.) För
likställdhetsprincipen och allas lika demokratiska möjligheter ska kunna råda måste alla
ledamöter kunna delta i mötet på distans för att principen ska kunna gälla.
Sammanfattning
För att vitalisera den kommunala demokratin har Sveriges Kommuner och
Landsting med stöd från regeringen påbörjat ett arbete med syftet att se över
möjligheterna att ta fram ett IT-stöd för beslut på distans som har blivit möjligt
efter en ändring i kommunallagen. Falu kommun erbjuds nu möjligheten att
testa verktyget och att delta i ett pilotprojekt vad gäller beslut på distans.
Beslutet är enligt val- och demokratinämndens och verksamhetsutskottets
förslag med tillägg av verksamhetsutskottet att återrapportering sker efter avslutat projekt.
Beslutsunderlag
Protokoll från val- och demokratinämnden 2015-02-09.
Inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting.
Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-03-17, § 14.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmanade av Patrik Andersson (V):
Enligt verksamhetsutskottets förslag.
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
§ 67

Hemställan reglering av arvode
KS0002/15

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktiges ordförandes månadsarvode reduceras med 3000 kronor per
månad fr.o.m. den 1 maj 2015 och tills vidare, dock längs till den 31 december
2015.
2. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförandes arvode höjs med motsvarande belopp
fr.o.m. den 1 maj 2015 och tills vidare, dock längs till den 31 december 2015.

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Erik Pettersson begär i en skrivelse att hans arvode
regleras under en viss period till förmån för kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
Anna Strindberg.
Beslutet är enligt kommunfullmäktiges ordförandes förslag.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande 2015-03-20.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mikael Rosén (M): Enligt
kommunfullmäktiges ordförandes begäran med förtydligandet att det gäller 1:e vice
ordförande.
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
§ 68

Principöverenskommelse mellan Svenska Skidspelen,
Svenska Skidförbundet och Falu kommun

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Principerna för överenskommelsen godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av kommunfullmäktige
beslut
Kommundirektören får i uppdrag att arbeta vidare med ärendet tillsammans med
övriga parter.
Reservation
Patrik Andersson (V) reserverar sig mot beslutet att Falu kommun ska köpa in sig i
Svenska Skidspelen AB. Det är inte rimligt att Falu kommun i en tid då sparkrav ligger
över kommunens samtliga nämnder, ska binda upp sig på en kostnad om minst 820 000 kr
årligen under tio års tid. Villkoren garanterar inte heller att Falun kommer kunna få
världscuptävlingar i Falun, bara i det fall Svenska skidspelen kan påverka det och om inte
FIS bestämmer annat. Med andra ord är det dessutom en tveksam investering Falu
kommun är på väg att göra.
Sammanfattning
Dialog har förts under det gångna året om hur världscupen ska arrangeras, vilka roller de
olika organisationerna ska ha samt hur världscupen ska organiseras. Ett principdokument
som beskriver detta har tagits fram och som beskriver förslag på den nya organisationen.
Syftet är att skapa en organisation som säkrar erfarenheterna från Skid-VM 2015, säkrar
Skidförbundets komptetens och erfarenheter samt skidspelsföreningarnas engagemang.
Ärendet kommer att återkomma till kommunfullmäktige för godkännande av avtalet och
dess tillhörande handlingar.
Kommundirektören föreslår att principöverenskommelsen godkänns.
Beslutsunderlag
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-03-30.
Förslag principöverenskommelse version 9.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Rosén (M) med instämmande av ordförande Susanne Norberg (S): Principerna för
överenskommelsen godkänns.
Patrik Andersson (V): Förslaget avslås.
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Mikael Roséns förslag.
____________________________________________________________________
Sänds till
Kommundirektören
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
§ 69

Godkännande Finansrapport 2014-12-31
KS0214/15

Beslut
Finansrapport per 2014-12-31 godkänns.

Sammanfattning
Ekonomikontoret lämnar rapport rörande medelsförvaltningen inom
kommunkoncernen per 2014-12-31.
Beslutet är enligt ekonomikontorets och ledningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-03-02.
Finansrapport för Falu ”kommunkoncernen” per 2014-12-31.
Protokoll från ledningsutskottet 2015-03-19, § 32.
____________________________________________________________________
Sänds till
Ekonomikontoret
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
§ 70

Fastställande av internkontrollplan 2015 för
ledningsförvaltningen och kommundirektören
KS0035/15

Beslut
Ledningsförvaltningens och kommundirektörens internkontrollplaner
för år 2015 fastställs.
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges reglemente för internkontroll antogs den 12 oktober 2006
och gäller från den 1 januari 2007. Reglementet syftar till att säkerställa att tillämpliga
lagar, föreskrifter, riktlinjer och interna styrdokument följs, att den finansiella
rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig samt
att eliminera eller upptäcka eventuella fel och brister. Varje år ska styrelsen/nämnden anta
en särskild plan för den interna kontrollen enligt de gemensamma anvisningar som
kommunstyrelsen utfärdar.
Internkontrollplanerna har för år 2015 två förvaltningsgemensamma granskningsområden som beslutades i kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 26 november 2014:
Ärendehantering - Återkoppling till medborgare eller frågeställare samt
Delegationsordning - Anmälan av delegationsbeslut. Utöver dessa innehåller
internkontrollplanerna granskningsområden och kontrollmoment som respektive
verksamhet väljer att fokusera på under året.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-03-02.
Internkontrollplan 2015 för ledningsförvaltningen och kommundirektören.
Protokoll från ledningsutskottet 2015-03-19, § 31.
____________________________________________________________________
Sänds till
Kommundirektören
Ledningsförvaltningen
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
§ 71

Avrapportering Bredbandsutbyggnaden
KS0651/12

Beslut
1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
2. Rapporten godkänns utan ekonomiska utfästelser.
3. Rapporten beaktas i budgetarbetet.
Sammanfattning
Kommunens bredbandsgrupp avrapporterar en nulägesbeskrivning, samt vad man står inför
för att klara det nationella-, regionala- och lokala målet att 90% av hushållen ska ha
tillgång till 100 mbit/s och 10% av hushållen ska ha tillgång till 30 mbit/s.
I samband med att det nationella målet sattes upp i den nationella Digitala Agendan,
uppdaterades kommunens bredbandsstrategi för att sammanfalla med målet. På länsnivå
upprättade länsstyrelsen och Region Dalarna ett bredbandsforum för kommunerna och
landsstinget. I kommunen upprättades en bredbandsgrupp bestående av deltagare från ITkontoret, landsbygdssamordnare från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Falu
Energi- och Vatten AB (Falu Stadsnät) för att driva och stimulera byar och organisationer i
utbyggnaden.
Beslutet är enligt bredbandsgruppens förslag.
Beslutsunderlag
Bredbandsgruppens tjänsteskrivelse 2015-03-20
Budgetmedel för Bredbandsutbyggnaden 2015-03-01.
___________________________________________________________________
Sänds till
Ekonomikontoret
IT-kontoret
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
§ 72

Avtal mellan Falu kommun och Falu Civilförsvarsförening
KS0111/10

Beslut
1. Avtal mellan Falu kommun och Falu Civilförsvarsförening godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna avtalet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har sedan 2003, gett Falu Civilförsvarsförening i uppdrag att
vara samlande portalorganisation för kommunens frivilligorganisationer, samt att
organisera och tillhandahålla resursgrupper vid olika samhällspåfrestningar inom
kommunens geografiska gränser.
Uppdragen formaliseras och tydliggörs genom detta avtal mellan Falu kommun och Falu
Civilförsvarsförening, vars resursgrupper påtagligt ökar kommunens samlade förmåga.
Denna förmåga har vid flera tillfällen varit helt avgörande för att hindra, minska eller
lindra en oönskad händelse. Resurserna har vid flera tillfällen även använts utanför
kommunens geografiska gränser.
Kostnaden för det fasta uppdraget täcks av statsbidrag. Kostnader för andra
myndigheters och aktörers utnyttjande av resurser belastar inte Falu kommun utan
beställaren.
Beslutet är enligt ledningsförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-17.
____________________________________________________________________
Sänds till
Stadskansliet
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
§ 73

Samråd om områdesbestämmelser för Östanfors samt
upphävande av detaljplaner i Östanfors
KS0696/11

Beslut
Förslag till områdesbestämmelser för Östanfors samt upphävande av
detaljplaner i Östanfors lämnas utan erinran.
Jäv
Jonny Gahnshag (S) deltar inte i ärendets handläggning och beslut.
Sammanfattning
Förslag till områdesbestämmelser för Östanfors samt upphävande av detaljplaner i Östanfors har varit ute på samråd till den 26 november 2014. Syftet med
områdesbestämmelserna är att säkerställa ett bevarande av den kulturhistoriskt
värdefulla bebyggelsen och miljön i Östanfors samt förtydliga kommunens krav
på bevarande vid hanteringen av bygglovsfrågor.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 maj 2012 att uppdra till stadsbyggnadskontoret
att upprätta förslag till områdesbestämmelser för Östanfors och upphäva gällande
detaljplaner.
Byggnadsnämnden beslutade den 28 augusti 2014 att godkänna förslag till
områdesbestämmelser för Östanfors för samråd. Planområdet omfattas idag av
flertalet detaljplaner som i samband med att områdesbestämmelserna vinner laga
kraft kommer att upphävas.
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens och utvecklings-utskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-0225/samrådshandlingar.
Protokoll från kommunstyrelsen utvecklingsutskott 2015-03-16, § 39.
___________________________________________________________________
Sänds till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
§ 74

Synpunkter under tidigt samråd om vindkraftetablering
på Ånglarna
KS0174/15 Ä

Beslut
Överlämna miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse till Borago
Utvecklings AB som Falu kommuns synpunkter under tidigt samråd. Med beaktande
de prioriteringar som följer av att vissa områden utpekats som
riksintresse för vindkraft och de yttrande Falu kommun avgett i samband med detta.
Sammanfattning
Ånglan Vind AB planerar en vindkraftpark på ca 26 verk väster om Storsjön
norr om Lumsheden. Samrådsunderlag har lämnats i form av handlingar och
ett möte den 5 februari 2015. Parken ligger i direkt anslutning till den befintliga
Jädraås vindkraftpark och den planerade Svartnäs vindkraftpark.
Utvecklingsutskottet beslutade den 16 mars 2015 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-03.
Protokoll från kommunstyrelsen utvecklingsutskott 2015-03-16, § 43.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mats Dahlström (C) med instämmande av ordförande Susanne Norberg (S): Enligt
beslutet.
____________________________________________________________________
Sänds till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Borago Utvecklings AB, Kemistvägen 6, 183 79 Täby
Länsstyrelsen Dalarnas län
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
§ 75

Avsägelse som ledamot i Miljörådet samt fyllnadsval
KS0002/15

Beslut
1. Jenny Drugge (C) enledigas som ledamot i Miljörådet.
2. Göran Vestlund (C) utses som ny ledamot i Miljörådet.

Sammanfattning
Jenny Drugge (C) begär att få bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i
Miljörådet.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Jenny Drugge 2015-03-31.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.
____________________________________________________________________
Sänds till
Entledigad
Vald
Förtroendemannaregistret
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
§ 76

Avsägelse som ersättare i utvecklingsutskottet samt
fyllnadsval
KS0002/15

Beslut
1. Anna Strindberg (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
utvecklingsutskottet.
2. Monica Jonsson (S) utses som ny ersättare i utvecklingsutskottets

Sammanfattning
Anna Strindberg (S) begär att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
utvecklingsutskottet.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Anna Strindberg 2015-03-26.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.
____________________________________________________________________
Sänds till
Entledigad
Vald
Förtroendemannaregistret
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31

§ 77

Avsägelse som ledamot i styrgrupp för Handelns
utveckling i Falu kommun
KS0002/15

Beslut
1. Sten H Larsson (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrgrupp för
Handelns utveckling i Falu kommun.
2. Ny ledamot utses på kommunstyrelsens nästa sammanträde.

Sammanfattning
Sten H Larsson (M) begär att få bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i styrgrupp
för Handelns utveckling i Falu kommun.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Sten H Larsson 2015-03-24.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.
____________________________________________________________________
Sänds till
Entledigad
Förtroendemannaregistret
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31

§ 78

Svar på remiss från Skolinspektionen Ansökan om
godkännande som huvudman för nyetablering av
fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Borlänge
i Borlänge kommun dnr 32-2015:826
KS0190/15

Beslut
Thorengruppen AB:s ansökan, dnr 32–2015:826, om att få starta en
fristående gymnasieskola, Yrkesgymnasiet i Borlänge besvaras inte.
Jäv
Svante Parsjö Tegnér (FP) deltar inte i ärendets handläggning och beslut.
Reservation
Susanne Norberg (S), Jonny Gahnshag (S), Lena Johnsson (S), Lars-Göran Johansson (S),
Erik Eriksson (MP) och Maj Ardesjö (MP) reserverar sig mot beslutet.
Patrik Andersson (V) reserverar sig mot beslutet att inte yttra sig i ärendet, trots att ett
tillstyrkande av etablering är analyserat kommer få djupgående konsekvenser. Jag yrkar på
att vi i vårt yttrande ska innebära en rekommendation att inte tillstyrka ansökan.
Sammanfattning
Thorengruppen AB har ansökt hos skolinspektionen om att få starta en fristående
gymnasieskola, Yrkesgymnasiet, i Borlänge kommun med start läsåret 2016- 2017.
Det handlar om elva nationella yrkesprogram med 14 inriktningar. Fullt utbyggt från
läsåret 2018 -2019 uppgår elevantalet till totalt 180. Alla de sökta inriktningarna
finns redan idag på en eller flera gymnasieskolor i både Falun och Borlänge.
Förutom de kommunala gymnasieskolorna finns det sex fristående gymnasieskolor i
Falun. Eftersom samtliga program som Thorengruppen AB söker finns etablerade i
Falun och/eller i Borlänge är skolförvaltningens bedömning att en etablering av
Yrkesgymnasiet kommer att få betydande negativa konsekvenser för Falu kommun.
Detta eftersom en stor del av de elever som finns i Falu kommuns gymnasieskolor
kommer från Borlänge kommun och andra kommuner i regionen. FalunBorlängeregionen har utmärkta kommunikationer och elever kan med lätthet röra sig
mellan dessa två kommuner.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att barn- och utbildningsförvaltningens förslag
daterat den 11 mars 2015, inklusive bilagor, är Falu kommuns svar på remissen.
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
Beslutsunderlag
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2015-03-25, § 33/tjänsteskrivelse
2015-03-11.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-03-21.
Remiss från Skolinspektionen Dnr 32-2015:826
Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Rosén (M): Remissen besvaras inte.
Maria Gehlin (FAP): Enligt Mikael Roséns förslag med tillägg av om förslaget att yttra oss
vinner tillstyrks ansökan.
Susanne Norberg (S) med instämmande av Erik Eriksson (MP) och Patrik Andersson (V):
Remissen ska besvaras och ansökan tillstyrks inte.

Beslutsgång
Ordförande Susanne Norberg (S) ställer först förslagen att besvara mot att ej besvara
remissen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget
förslag, remissen ska besvaras.
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande,
Ja-röst för Susanne Norbergs förslag, remissen ska besvaras.
Nej-röst för Mikael Roséns förslag, remissen besvaras inte.

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster och 8 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Mikael Roséns förslag,
remissen besvaras inte.
Ja: Susanne Norberg (S), Jonny Gahnshag (S), Lena Johnsson (S), Lars-Göran Johansson
(S), Erik Eriksson (MP), Maj Ardesjö (MP) och Patrik Andersson (V).
Nej: Mikael Rosén (M), Mats Dahlström (C), Camilla Sparring (C), Christina Haggren
(M), Björn Ljungqvist (M), Åsa Nilser (FP), Maria Gehlin (FAP) och Madelene Vestin
(SD). __________________________________________________________________
Sänds till
Barn- och utbildningsnämnden
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
Svar på remiss från Skolinspektionen Ansökan om
godkännande som huvudman för nyetablering av
fristående gymnasieskola vid Gutegymnasiet i Borlänge
kommun dnr 32-2015:1020

§ 79

KS0191/15
Beslut
Guteskolan AB:s ansökan, dnr 32–2015:1020, om att få starta en
fristående gymnasieskola, Gutegymnasiet i Borlänge besvaras inte.
Jäv
Svante Parsjö Tegnér (FP) deltar inte i ärendets handläggning och beslut.
Reservation
Jonny Gahnshag (S), Monica Jonsson (S), Lena Johnsson (S), Lars-Göran Johansson (S),
Erik Eriksson (MP) och Maj Ardesjö (MP) reserverar sig mot beslutet.
Patrik Andersson (V) reserverar sig mot beslutet att inte yttra sig i ärendet, trots att ett
tillstyrkande av etablering är analyserat kommer få djupgående konsekvenser. Jag yrkar på
att vi i vårt yttrande ska innebära en rekommendation att inte tillstyrka ansökan.
Sammanfattning
Guteskolan AB har ansökt hos skolinspektionen om att få starta en fristående
gymnasieskola kallat Gutegymnasiet i Borlänge kommun med start
höstterminen 2016. Det handlar om åtta nationella program med 17
inriktningar, varav två är yrkesprogram med fyra inriktningar. Fullt utbyggt
från höstterminen 2018 uppgår elevantalet till totalt 570. Alla de sökta
inriktningarna finns redan idag på en eller flera gymnasieskolor i både Falun
och Borlänge. I Faluns kommunala gymnasieskolor finns alla de sökta
programmen utom Handels- och administrationsprogrammet. Dock finns det
programmet på en av de fristående gymnasieskolorna i Falun. Förutom de
kommunala gymnasieskolorna finns det sex fristående gymnasieskolor i Falun.
Eftersom samtliga program som Guteskolan AB söker finns etablerade i Falun
är skolförvaltningens bedömning att en etablering av Gutegymnasiet kommer
att få betydande negativa konsekvenser för Falu kommun. Detta eftersom en
stor del av de elever som finns i Falu kommuns gymnasieskolor kommer från
Borlänge kommun och andra kommuner i regionen. Falun-Borlängeregionen
har utmärkta kommunikationer och elever kan med lätthet röra sig mellan
dessa två kommuner.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att barn- och utbildningsförvaltningens förslag
daterat den 11 mars 2015, inklusive bilagor, är Falu kommuns svar på remissen.
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
Beslutsunderlag
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2015-03-25, § 34/tjänsteskrivelse
2015-03-11.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-03-21.
Remiss från Skolinspektionen dnr 32–2015:1020.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Rosén (M): Remissen besvaras inte.
Maria Gehlin (FAP): Enligt Mikael Roséns förslag med tillägg av om förslaget att yttra oss
vinner tillstyrks ansökan.
Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Erik Eriksson (MP) och Patrik Andersson (V):
Remissen ska besvaras och ansökan tillstyrks inte.

Beslutsgång
Ordförande Jonny Gahnshag (S) ställer först förslagen att besvara mot att ej besvara
remissen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mikael Roséns
förslag, remissen besvaras inte.
____________________________________________________________________
Sänds till
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
§ 80

Svar på remiss från Skolinspektionen Ansökan om
godkännande som huvudman för nyetablering av
fristående gymnasieskola vid Rytmus Borlänge i
Borlänge kommun from läsåret 2016/2017 dnr 32-2015:948
KS0206/15

Beslut
1. Rytmus AB:s ansökan, dnr 32–2015:948, om att få starta en fristående
gymnasieskola vid Rytmus i Borlänge tillstyrks inte.
2. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag daterat den 18 mars
2015, inklusive bilagor, är Falu kommuns svar på remissen.
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
Det sökta programmet och inriktningen finns redan idag på den kommunala
gymnasieskolan i Falun. En etablering av ett nytt Estetiskt program med
inriktning musik i Borlänge kommun kommer att få negativa konsekvenser för
Faluns kommunala gymnasieskola. Detta eftersom en stor del av de elever som
finns i Falu kommuns gymnasieskolor kommer från Borlänge kommun och andra
kommuner i regionen. Falun-Borlängeregionen har utmärkta kommunikationer
och elever kan med lätthet röra sig mellan dessa två kommuner.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att barn- och utbildnings-förvaltningens
förslag daterat den 18 mars 2015, inklusive bilagor, är Falu kommuns svar på
remissen.
Beslutsunderlag
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2015-03-25, § 35/tjänsteskrivelse
2015-03-18.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-03-21.
Remiss från Skolinspektionen dnr 32–2015:948.
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars-Göran Johansson (S) med instämmande av Mats Dahlström (C): Remissen ska
besvaras och ansökan tillstyrks inte med barn- och utbildningsförvaltningens
tjänsteskrivelse som Falu kommuns svar på remissen.
Mikael Rosén (M) med instämmande av Maria Gehlin (FAP): Remissen ska inte besvaras.
Beslutsgång
Ordförande Jonny Gahnshag (S) ställer förslagen mot varandra (besvara och inte besvara
remissen) och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lars-Göran Johanssons förslag.
____________________________________________________________________
Sänds till
Skolinspektionen
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
§ 81

Svar på remiss från Skolinspektionen Ansökan om
godkännande som huvudman för en utökning av befintlig
fristående gymnasieskola vid Plusgymnasiet i Falu
kommun from läsåret 2016/2017 dnr 32-2015:858
KS0192/15

Beslut
1. Plusgymnasiet AB:s ansökan, dnr 32–2015:858, om utökning av befintlig
fristående gymnasieskola vid Plusgymnasiet i Falun tillstyrks inte.
2. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag daterat den 11 mars
2015, inklusive bilagor, är Falu kommuns svar på remissen.

Sammanfattning
Plusgymnasiet AB har ansökt hos skolinspektionen, som huvudman av befintlig fristående
gymnasieskola om utökning med Vård- och omsorgsprogrammet, från och med läsåret
2016-17. Fullt utbyggt från läsåret 2018-2019 uppgår elevantalet till totalt 48. Tvärtemot
det som Plusgymnasiet skriver i sin ansökan så finns Vård- och omsorgsprogrammet redan
både i Faluns kommunala gymnasieskola och på Falu frigymnasium, där det också erbjuds
en liknande profil (Akutsjukvård brand- och räddning) som Plusgymnasiet beskriver i sin
ansökan. En etablering av Vård- och omsorgsprogrammet på ytterligare en gymnasieskola i
Falu kommun kommer att innebära negativa konsekvenser för redan etablerade
utbildningar. Borlänge kommunala gymnasieskola kommer att starta Vård- och
omsorgsprogrammet redan till läsåret 2015-16.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att barn- och utbildningsförvaltningens förslag daterat den 11 mars 2015, inklusive bilagor, är Falu
kommuns svar på remissen.
Beslutsunderlag
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2015-03-25, § 32/tjänsteskrivelse
2015-03-11.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-03-17.
Remiss från Skolinspektionen dnr 32–2015:858.
Förslag till beslut på sammanträdet
Åsa Nilser (FP) med instämmande av Erik Eriksson (MP), Patrik Andersson (V), Lena
Johnsson (S), Maj Ardesjö (MP) och Mats Dahlström (C): Ansökan tillstyrks inte med
barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse som Falu kommuns svar på remissen.
Mikael Rosén (M) med instämmande av Maria Gehlin (FAP): Ansökan tillstyrks.
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
Beslutsgång
Ordförande Jonny Gahnshag ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Åsa Nilsers (FP) m fl förslag.
____________________________________________________________________
Sänds till
Skolinspektionen
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
§ 82

Svar på remiss från Skolinspektionen Ansökan om
godkännande som huvudman för nyetablering av
fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid
Erlaskolan i Falu kommun from läsåret 2016/2017
dnr 31-2015:1013
KS0193/15

Beslut
1. Lärande i Sverige AB:s ansökan, dnr 31–2015:1013, för nyetablering av fristående
förskoleklass, grundskolan och fritidshem vid Erlaskolan i Falun tillstyrks inte.
2. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag den 16 mars 2015, inklusive bilagor, är
Falu kommuns svar på remissen.
Reservation
Mikael Rosén (M), Christer Carlsson (M), Björn Ljungqvist (M), Åsa Nilser (FP) och
Maria Gehlin (FAP) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Lärande i Sverige AB bedriver sedan hösten 2014 grundskoleverksamhet vid
Erlaskolan i Falun med elever i årskurs 5-8, med tillstånd för F-9 verksamhet. Den
nya ansökan avser tillstånd för att starta en separat F-6 enhet från och med läsåret
2016/17.
Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt vilka effekter en nyetablering
kommer att innebära för befintliga kommunala grundskolor. I ett tidigare svar till
Skolinspektionen har förslaget om en etablering av Erlaskolan i Falun avstyrkts.
Ingenting i det då beskrivna har förändrats vilket innebär att konsekvensen av en
etablering sannolikt kommer att bli nedläggning av någon kommunal skola.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att barn- och utbildningsförvaltningens förslag den 16 mars 2015, inklusive bilagor, är Falu kommuns
svar på remissen.
Beslutsunderlag
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2015-03-25, § 41/tjänsteskrivelse
2015-03-16.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-03-21.
Remiss från Skolinspektionen dnr 31–2015:1013.

Förslag till beslut på sammanträdet
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
Lars-Göran Johansson (S) med instämmande av Erik Eriksson (MP) och Maj
Ardesjö (MP): Ansökan tillstyrks inte med barn- och utbildningsförvaltningens
tjänsteskrivelse som Falu kommuns svar på remissen.
Mikael Rosén (M) med instämmande av Åsa Nilser (FP): Ansökan tillstyrks.
Beslutsgång
Ordförande Jonny Gahnshag ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Lars-Göran Johanssons m fl. förslag.
____________________________________________________________________
Sänds till
Skolinspektionen
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
§ 83

Information från Tillväxtrådet, Folkhälsorådet,
Miljörådet, Falu Borlänge regionen AB, Region Dalarna,
Samverkansberedningen mellan Falu kommun och
Landstinget Dalarna, Skid-VM 2015 i Falun AB, Lugnet i
Falun AB och Upphandlingsnämnden
KS0028/15

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Aktuell information från Tillväxtrådet, Miljörådet, Folkhälsorådet, Falun
Borlänge regionen AB, Region Dalarna, Samverkansberedningen mellan
Falu kommun och Landstinget Dalarna, Skid-VM 2015 i Falun AB,
Lugnet i Falun AB och Upphandlingsnämnden.
Beslutsunderlag
Protokoll från gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 2015-02-16.
Protokoll från Miljörådet 2015-02-02.
Protokoll från Folkhälsorådet 2015-01-27.
Protokoll från Tillväxtrådet 2015-01-26.
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Sammanträdesprotokoll
Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31
§ 84

Anmälningsärenden
KS0079/15

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av anmälda ärenden.
Sammanfattning
Till kommunstyrelsen har inkommit ärenden enligt bilagd förteckning.
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FALU KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
ANMÄLNINGSÄRENDEN SAMMANTRÄDE 2015-03-31

Ärende
1. Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas Län angående Ansökan om tillstånd till
ändring av kameraövervakning vid Rolf Ericson Bil i Falun

Diarenummer
KS0227/15

2. Remiss av Finansdepartementets promemoria Ändrad inkomstutjämning för KS0125/15
kommuner och landsting med bilaga
3. Minnesanteckning Samhällsbyggnadsberedningen 2015-02-11

KS0158/15

4. Felaktigt val förrättades av kommunstyrelsen den 2 december 2014 § 42 val KS0002/15
till Världsarvsrådet i Falun då tre ledamöter utsågs. I stadgarna står att Falu
kommun utser två ledamöter. Val av Inger Strandmark annulleras.
5. Protokoll Falu Elnät AB 2015-02-13

KS0019/15

6. Protokoll Falu Energi och Vatten AB 2015-02-13

KS0019/15

7. Protokoll Kopparstaden AB 2014-12-04

KS0018/14

Sammanträdesprotokoll
Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-31

§ 85

Delegationsärenden
KS0080/15

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten.
Sammanfattning
Till kommunstyrelsen har inkommit delegationsbeslut enligt bilagd
förteckning.
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Ärende

Diarienummer

Från stadskansliet
1. Remiss från Länsstyrelsen Yttrande angående ansökan om tillstånd till KS0227/15
kameraövervakning Rolf Ericson Bil i Dalarna AB - Delegationsbeslut
2015-03-09
2. Skrivelse från Konkurrensverket angående tillämpningen av
KS0140/15
upphandlingslagstiftningen inför Skid-VM - Kommunstyrelsens svar på
Konkurrensverkets begäran om komplettering av uppgifter daterad
2015-03-02
3. Delegationsbeslut från Kommunstyrelsen - Delegationsbeslut
Representation i samband med Skid-VM2015

KS0005/15

4. Delegationsbeslut tillförordnad socialchef under perioden 7 januari-30 KS0005/15
augusti 2015
5. Delegationsbeslut om kostander för kommunstyrelsens kickoff
Från arbetsmarknads- integrations och kompetensförvaltningen
1. Delegationsbeslut anställningar/arbetsmarknadsåtgärder år 2015 Delegationsbeslut anställningsärenden inom arbetsmarknadsintegrations- och kompetensförvaltningen, AIK, delegat Annika
Nyström

KS0005/15

KS0089/15

2. Delegationsbeslut anställningar/arbetsmarknadsåtgärder år 2015 KS0089/15
Delegationsbeslut anställningsärenden inom arbetsmarknadsintegrations- och kompetensförvaltningen, AIK, delegat Maria Jonsson
3. Delegationsbeslut anställningar/arbetsmarknadsåtgärder år 2015 Delegationsbeslut anställningsärenden inom arbetsmarknadsintegrations- och kompetensförvaltningen, AIK, delegat Pia Larshans
Bodare

KS0089/15

4. Delegationsbeslut överenskommelser/avtal år 2015 - Sammanställning KS0096/15
avtal/överenskommelser inom AIK undertecknade enligt delegation,
delegat Elisabeth Lundgren
5. Delegationsbeslut överenskommelser/avtal år 2015 - Sammanställning KS0096/15
avtal/överenskommelser inom AIK undertecknade enligt delegation,
delegat Susanne Norberg

Från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
1. Delegationsbeslut marköverlåtelser och servitut - Delegationsbeslut om
marköverlåtelser 31 mars 2015.
KS0175/15

2. Vidaredelegation Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen –
kommunstyrelsens ansvarsområde
Från personalkontoret
1. Bemanningscenter - Ledningsförvaltningen - Delegationsbeslut
Bemanningscenter februari 2015
2. Delegationsbeslut förhandlingar och överläggningar Delegationsbeslut Förhandlingar PKT Febr-Mars 2015

KS0217/15

KS0054/15

KS0054/15

3. Delegationsbeslut pensioner - Delegationsbeslut Pensioner Febr-Mars KS0064/15
2015
4. Delegationsbeslut personalärenden i Falu kommun - Delegationsbeslut KS0060/15
personalärenden Febr-Mars 2015
5. Delegationsbeslut för HR-chef, bitr HR.chef och Lönechef på
Ledningsförvaltningen (personalkontoret) - Delegationsbeslut PKT:s
chefer Mars 2015

KS0061/15

6. Kommunstyrelsens förhandlingsutskott - Protokoll Kommunstyrelsens KS0052/15
förhandlingsutskott 2015-03-09
Från ekonomikontoret
1. Delegationsbeslut personal Kommunstyrelseförvaltningen
(ekonomikontoret) - Förordnande för personal att tjänstgöra under
ekonomichefens semester januari 2015
2. Delegationsbeslut personal Kommunstyrelseförvaltningen
(ekonomikontoret) - Förteckning över personalärenden fattade enligt
delegerad beslutsrätt av kommunstyrelsen
Från serviceförvaltningen
1. Förvaltningschefens vidaredelegation rörande Serviceförvaltningens
verksamhetsområde fr o m 2015-01-01
1.
2.
3.
4.

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2015-02-16
Protokoll från kommunstyrelsens serviceutskott
2015-02-18
Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott
2015-02-19
Protokoll från kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2015-02-17

KS0031/15

KS0031/15

KS0077/15
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