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§1

Svar på motion från Kicki Stoor (V), Daniel Riazat (V)
och Patrik Andersson (V) Sänk månadsersättningarna
för politiker i Falu kommun
KS0206/13

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 18
september 2014, om fasta månadsarvoden som gäller fr.o.m. mandatperiod
2015-2018.
Sammanfattning
Kicki Stoor, Daniel Riazat och Patrik Andersson föreslår i motion att samtliga fasta
månadsersättningar för politiker i Falu kommun sänks med 50 % och att förslaget införs
fr.o.m. nästkommande månadsutbetalning.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2014 om fasta månadsarvoden och
ersättning för förlorad arbetsinkomst m.m. för kommande mandatperiod (2015-2018).
Den Parlamentariska Ledningsgruppen (PLG) vidhåller kommunfullmäktiges beslut från
den 18 september och föreslår därmed att motionen avslås.
Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Motion 2013-02-08.
Parlamentariska Ledningsgruppens tjänsteskrivelse 2014-11-25.
Protokoll från ledningsutskottet 2015-01-22, § 1.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag.
Patrik Andersson (V): Bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande Susanne Norberg (S) ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag.
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§2

Svar på motion från Lilian Eriksson (M) och Christina
Haggren (M) Ersättning för förlorad arbetsförtjänst till
förtroendevalda
KS0155/12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen är bifallen genom kommunfullmäktiges beslut den 18
september 2014 om justerade arvodesbestämmelser samt genom
de åtgärder som personalkontoret redan vidtagit i början av
mandatperioden för att tydliggöra inkomstbortfall för
egenföretagare.
Sammanfattning
Lilian Eriksson och Christina Haggren föreslår i en motion att de förtroendevalda
som arbetar som egenföretagare ska beräkna sin förlorade arbetsförtjänst inom de
maxgränser som kommunfullmäktige har beslutat.
Kommunfullmäktige fastställer inför varje mandatperiod arvodesbestämmelser, vilket
gjordes, inför kommande mandatperiod 2015-2018, den 18 september 2014. Där
redovisas hur ersättningen ska beräknas för förtroendevalda som förlorar arbetsinkomst.
De tillämpningsföreskrifterna gäller även för egenföretagare.
Beslutet är enligt Parlamentariska Ledningsgruppens och ledningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Motion 2012-01-30.
Parlamentariska Ledningsgruppens tjänsteskrivelse 2014-11-25.
Protokoll från ledningsutskottet 2015-01-22, § 2.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Patrik Andersson (V):
Enligt ledningsutskottets förslag.

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-02-03
§3

Svar på motion från Kjell Hjort (FAP) Subventionera
Falubornas biljettpriser vid Skid-VM 2015

KS0531/14
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Sammanfattning
Kjell Hjort föreslår i en motion att biljettpriser vid Skid-VM 2015
subventioneras för alla Falubor som är skrivna i det geografiska området Falu
kommun. För alla Falubor och övriga besökare kommer staden att vara en
festplats under ungefär två veckor som skidtävlingarna pågår. Det görs en
stor satsning på kulturaktiviteter och ambitionen är att det ska finnas något
för alla.
Biljettpriserna till de olika tävlingarna under Skid-VM är satta utifrån
den attraktivitet de olika tävlingarna har och var på Arenan man väljer att vara,
på läktare eller i publikområdet. Barn 0-12 år går in gratis i målsmans sällskap.
Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Motion 2014-09-04.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-01.
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2015-01-19, § 1.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag (besvarad).
Maria Gehlin (FAP): Bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande Susanne Norberg (S) ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag.
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§4

Svar på motion från Lars Runsvik (M) Inrätta ett
Hospice i Falun
KS0396/14

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Bifalla motionen genom att uppdra till omvårdnadsnämnden
att ta upp frågan om hospiceverksamhet med Landstinget Dalarna i
den samverkansgrupp som finns mellan huvudmännen.
2. Om Landstinget Dalarna ställer sig positiva till att starta hospiceverksamhet får miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag
för att verka för att lämplig mark finns att erbjuda i Falu kommun.
Sammanfattning
Lars Runsvik föreslår i en motion att frågan om Hospice i Falun utreds och att ett
förslag presenteras om anläggande/byggande av ett Hospice på en naturskön plats
i Falun. Hospice är en specialiserad vårdenhet för vård i livets slutskede.
Omvårdnadsnämnden har i sitt remissvar ställt sig positiv till förslaget, men kan
konstatera att ansvar för ett hospice är Landstinget Dalarnas då det handlar om
specialiserad palliativ vård. Omvårdnadsförvaltningen kommer att ta upp frågan
med Landstinget Dalarna i den samverkansgrupp som finns mellan huvudmännen.
Omvårdnadsnämnden ställer sig även bakom omvårdnadsförvaltningens förslag
att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ge förslag på och
eventuellt reservera lämplig mark för ett framtida Hospice.
Beslutet är enligt ekonomikontorets och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Motion 2014-05-30.
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2014-09-22, § 126.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-12-30.
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2015-01-19, § 2.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.
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§5

Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Anslå medel till
fritidsgården i Bjursås så att verksamheten kan bedrivas
med kommunalt anställd personal

KS0626/13
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen bifalls till den del som avser utredning kring förutsättningar
för en kommunalt driven fritidsgård i Bjursås. För övrigt avslås motionen.
Sammanfattning
Maria Gehlin föreslår i en motion en kommunalt driven fritidsgård i Bjursås,
som inte ska ske på bekostnad av Grycksbo fritidsgård samt att
verksamhetsanslaget till kommunens fritidsgårdar utökas med ytterligare
20 000 kronor per år och fritidsgård.
Kultur- och ungdomsförvaltningen har konstaterat att verksamheten för
fritidsverksamhet i Grycksbo är vikande. Besöksantalet på gården är litet och
försök med dialog med ungdomar och föräldrar visade på svagt intresse.
Många ungdomar i målgruppen väljer att vara i Bjursås där deras
högstadieskola ligger.
Kultur- och ungdomsnämnden beslutade den 13 oktober 2014 att ge
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till verksamhetsidé
och budget för en kommunalt driven fritidsgård i Bjursås under förutsättning
att föräldraföreningen i Bjursås vill avveckla den föräldradrivna fritidsgården i
Bjursås.
Beslutet är enligt ekonomikontorets och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Motion 2013-10-28.
Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2014-10-23, § 69/ tjänsteskrivelse
2014-10-13.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-12-29.
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2015-01-19, § 3.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.
Maria Gehlin (FAP): Enligt utvecklingsutskottets bifall med tillägg att även
verksamhetsanslaget utökas.
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Beslutsgång
Ordförande Susanne Norberg (S) ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag.

10 (41)

Sammanträdesprotokoll

11 (41)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-02-03
§6

Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Kjell Hjort (FAP) Tore
Karlsson (FAP) Stefan Clarström (FAP) Anna Jörgensen (FAP)
Ytterligare parkeringsplatser på delar av Falun 7:7 och fri
kollektivtrafik
KS0543/14

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Reservation
Maria Gehlin (FAP), Mikael Rosén (M), Christer Carlsson (M) och Christina
Haggren (M) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Patrik Anderssons (V) begäran, att hemställa till
Dalatrafik att de verkställer de utredningar gällande kollektivtrafiken som det tagits beslut
om under de senaste åren.
Sammanfattning
Motionärerna föreslår att Falu kommun anlägger en ny parkering på
den outnyttjade kommunala marken efter Nybrogatan mellan Yxhammargatan
och Hanröleden/E16. De föreslår också att Falu kommun ska utreda möjligheten
att införa fri kollektivtrafik enligt Kuxabussarna i Ockelbo.
Beslutet är enligt det gemensamma förslaget från stadsbyggnads- och näringslivskontoret
och trafik- och fritidsförvaltningens och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Motion 2014-09-09.
Förvaltningsgemensam tjänsteskrivelse 2014-11-18.
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-12-04, § 162.
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2015-01-19, § 4.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.
Maria Gehlin (FAP) med instämmande av Mikael Rosén (M), Svante Parsjö Tegnér (FP)
och Patrik Andersson (V): Bifall till motionens första punkt att en utredning görs för att
utreda inrättandet av ytterligare parkeringsplatser.
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Beslutsgång
Ordförande Susanne Norberg (S) ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt utvecklingsutskottets förslag.
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§7

Antagande av taxa för återställning av asfaltsytor,
hårdgjorda ytor och grönytor
KS0671/14

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Taxa för återställning av asfaltsytor, andra hårdgjorda
ytor och grönytor antas.
Sammanfattning
Trafik- och fritidsnämnden beslutade i november 2014 att komplettera Falu
kommuns del i anvisningar för grävning i allmän mark för att möjliggöra
framtida beläggningsupphandling samt att uppdra till förvaltningen att
tillsammans med Borlänge revidera och genomarbeta den gemensamma
skriften: Grävning i allmän mark Falun-Borlänge.
Förvaltningen har idag en hårt ansträngd budget vilket leder till att inga merkostnader kan inrymmas i den ordinarie driftsramen. Tilläggen är skrivna
med avsikt att den som orsakar kostnaderna även ska bära hela kostnadsmassan,
både den direkta samt den indirekta.
Beslutet är enligt trafik- och fritidsnämndens och utvecklingsutskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-11-05, § 140/tjänsteskrivelse
2014-10-20.
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2015-01-19, § 5.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.
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§8

Överföring av verksamhetsansvar för Kristinehallen
from 2015 till kultur- och fritidsnämnden
KS0097/15

Beslut
Ärendet utgår då kultur- och fritidsnämnden vill utreda de ekonomiska
förutsättningarna tydligare innan beslut tas.
Sammanfattning
Kristinehallen drivs idag av kommunfastigheter och har fram till
årsskiftet bokats via bokningen på trafik- och fritidsförvaltningen. En stor
del av tiden i hallen använder Musik I Dalarna den som huvudarena för
sin konsertverksamhet. Kommunfastigheter har, i samband med att hallen
renoverades för ett par år sedan, bett kultur- och ungdomsförvaltningen
att ta över ansvaret för verksamheten i hallen. Kultur- och ungdomsförvaltningen tackade då nej till erbjudandet eftersom kompetens och
resurser för driften saknades.
Det finns ingen driftbudget/driftram att föra över till kultur- och
fritidsnämnden från kommunfastigheter. Kommunfastigheter är en intern
serviceenhet, som betalas av de enheter som nyttjar deras tjänster eller
lokaler, därför har en bokningsavgift tagits ut. Kultur- och
fritidsförvaltningens utmaning blir att effektivisera och sänka
kostnaderna för verksamheten i Kristinehallen och samtidigt öka
beläggningen av hallen, så att inget underskott uppstår.
Ekonomikontoret och ledningsutskottet föreslår att ansvar för
verksamheten i Kristinehallen överförs till kultur- och fritidsnämnden
från kommunstyrelsen (kommunfastigheter).
Beslutsunderlag
Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2014-12-07, §
87/tjänsteskrivelse 2014-11-07.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-01-05.
Protokoll från kommunstyrelsen ledningsutskott 2015-01-22, § 3.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Kultur- och fritidsnämnden
Serviceförvaltningen, kommunfastigheter
Ekonomikontoret
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Sammanträdesdatum
2015-02-03
Ansökan om kommunal borgen från ekonomiska föreningen
Strandhamnen 2015 för byggande av breddavlopp
KS0644/14

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Ekonomiska Föreningen Strandhamnen 2015 beviljas en borgen
under fem år, med 500 000 kronor de två första åren och därefter
sänks borgensramen till 300 000 kronor, för ombyggnad av
breddavlopp vid del av fastigheten Falun, Haraldsbo 9:26 i
samband med den planerade marinan.
Sammanfattning
Ekonomiska Föreningen Strandhamnen 2015 inkom den 3 november 2014 med en
ansökan om kommunal borgen på 500 000 kronor under fem år. Avsikten är att
bygga om ett breddavlopp vid del av fastigheten Falun, Haraldsbo 9:26, vilket är ett
krav från Falu Energi & Vatten AB, för att föreningen ska få bygga en marina om
maximalt 180 platser i anslutning till Hälsinggårdsbryggorna. Ett befintligt
breddavlopp ligger några meter ut i vattnet, precis på den plats där föreningen vill
bygga en marina. Ombyggnationen innebär att breddavloppet flyttas ut i sjön så att
det kommer att ligga utanför den planerade marinan.
Det är Falu Energi & Vatten AB som kräver att föreningen ska ha kommunal borgen
i samband med att bolaget bygger breddavloppet och låter föreningen avbetala på
investeringen under fem år.
Ekonomikontoret föreslår att borgen beviljas med maximalt 500 000 kronor under
fem år.
Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Ansökan om kommunal borgen 2014-11-03 från Ekonomiska Föreningen
Strandhamnen 2015.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-12-03.
Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-01-22, § 4.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag.
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§ 10

Reducering av pågående investeringar, omfördelning avsatta
medel i budget och igångsättningstillstånd (etapp 2) för Årummet

KS0670/14
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Reducering av pågående investering i Å-rummet 2014 till maximalt 6 500 tkr.
2. Omfördela avsatta investeringsmedel i budget 2015 för Å-rummet till
6 miljoner kronor.
3. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upphandla och
genomföra entreprenaden.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut
Igångsättningstillstånd beviljas för kommunstyrelsens projekt i
utvecklingsområdet Å-rummet till totalt 12 500 tkr, fördelat på 2014-2016.
Reservation
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M) och Christer Carlsson (M) reserverar sig mot
beslutet enligt bilaga § 10. Svante Parsjö Tegnér (FP) ansluter sig även till den
reservationen.
Maria Gehlin (FAP) och Patrik Andersson (V) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Stadsvisionen En större stad tar upp Å-rummet kring Faluån som en plats som har
potential för förändring. Ett projekt har därför initierats som syftar till att göra området
attraktivare och till en mer levande del av Faluns centrum. Ett gestaltningsprogram för Årumsprojektet har arbetats fram.
Projektet, etapp 1, pågår med utredningar av kajerna och vitalitet hos befintliga träd samt
trafiklösningar gällande cykelplan och alternativ linjesträckning av bussar. Byggnationen
av etapp 1 avser att starta våren 2015.
Beslutet att frigöra Östra Hamngatan från busstrafik 2015 innebär att delen Etapp 2 (Östra
Hamngatan- Falugatan- Falubron) kommer att kunna starta med utredning av
förutsättningar och projektering för byggnation. Byggnationen av etapp 2 avses att starta
hösten 2015.
Ekonomikontoret och ledningsutskottet föreslår;
1. Reducering av pågående investering i Å-rummet 2014 till maximalt 6 500 tkr.
2. Avsatta investeringsmedel omfördelas i budget 2015 för Å-rummet till 12 000 tkr
2015 och 3 000 tkr 2016.
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3. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upphandla och genomföra
entreprenaden samt slutföra projektet.
4. Igångsättningstillstånd beviljas för kommunstyrelsens projekt i utvecklingsområdet Årummet till totalt 21 500 tkr, fördelat på 2014-2016.
Beslutsunderlag
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-11-05, § 150/tjänsteskrivelse
2014-10-21.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-12-01.
Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-01-22, § 5.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mats Dahlström (C): Enligt
ledningsutskottets förslag med följande justeringar, omfördela avsatta investeringsmedel i
budget 2015 för Å-rummet till 6 miljoner kronor samt att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens får i uppdrag att upphandla och genomföra entreprenaden. Vidare att
igångsättningstillstånd beviljas till totalt 12 500 tkr, fördelat på 2014-2016.
Mikael Rosén (M) med instämmande av Svante Parsjö Tegnér (FP), Patrik Andersson (V)
och Maria Gehlin (FAP): Avslag då det presenteras ett helt nytt förslag att ta ställning till
utan handlingar.
Patrik Andersson (V) med instämmande av Mikael Rosén (M): Återremiss för analys av
vad kostnadsminskningen innebär.
Beslutsgång
Ordförande Susanne Norberg (S) ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande:
Ja-röst för Susanne Norberg m fl. förslag (avgöras idag).
Nej-röst för Patrik Andersson m fl. förslag (återremiss).
Med 8 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras idag.
Ja: Susanne Norberg (S), Jonny Gahnshag (S), Lena Johnsson (S), Lars-Göran Johansson
(S), Mats Dahlström (C), Camilla Sparring (C), Erik Eriksson (MP) och Linnea Risinger
(MP).
Nej: Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Christer Carlsson (M), Svante Parsjö
Tegnér (FP), Maria Gehlin (FAP), Patrik Andersson (V) och Madelene Vestin (SD).
Därefter ställer ordföranden avslagsyrkandet (Mikael Roséns m fl förslag)
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mot ledningsutskottets förslag med finansiella justeringar (Susanne Norberg m fl
förslag) och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt sitt eget förslag.
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande:
Ja-röst för Susanne Norberg m fl. förslag.
Nej-röst för Mikael Roséns, m fl. förslag (avslag).
Med 8 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Susanne Norberg m fl.
förslag.
Ja: Susanne Norberg (S), Jonny Gahnshag (S), Lena Johnsson (S), Lars-Göran Johansson
(S), Mats Dahlström (C), Camilla Sparring (C), Erik Eriksson (MP) och Linnea Risinger
(MP).
Nej: Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Christer Carlsson (M), Svante Parsjö
Tegnér (FP), Maria Gehlin (FAP), Patrik Andersson (V) och Madelene Vestin (SD).

Reservation
mot beslut §10 ang investeringar Å-rummet, KS 2015-02-03

I dagens ärende kom den rödgröna majoriteten med ett nytt beslutsförslag vid pågående
sammanträde. I det förslag som skickats med handlingarna uppgick investeringsvolymerna till 12
mkr för 2015 och ytterligare 3 mkr för 2016, dvs tillsammans 15mkr. I förslaget som lades på
bordet var beloppen ändrade till 6 mkr 2015 och 0 kr 2016, dvs totalt 6 mkr mot tidigare 15 mkr.
Det är uppenbart att en investering på 6 mkr inte kan innebära samma fysiska åtgärder som en
investering på 15 mkr. Trots frågor från oss i oppositionen vägrade majoriteten att tala om vad som
skulle komma ingå i det nedbantade projektet och vad som inte skulle komma att göra det.
De beslut som tidigare fattats rörande projekt Å-rummet är ju uppenbart överspelade, och det är
därför inte rimligt att anslå pengar utan att redovisa hur den rödgröna majoriteten tänkt att projektet
nu ska se ut.
Till det kommer att andra stora förändringar skett i centrum de senaste månaderna, vilket bland
annat har lett till att Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden på Moderat initiativ fått i uppdrag att ta
fram förslag på nya busshållplatser i centrum. Utformningen av bl a Å-rummet kan få avgörande
betydelse för utvecklingen av Falu centrum, och är därför en viktig fråga för Kommunstyrelsen.
Anledningen till att investeringen minskas så kraftigt är kommunens usla ekonomi. Det är även av
detta skäl oerhört viktigt att inga projekt dras igång utan noggrant övervägande. De pengar som
trots allt finns ska gå till de mest angelägna investeringarna i kommunen.
Mot denna bakgrund anser vi att ett nytt förslag måste presenteras innan pengar kan beviljas för
genomförandet. Vi har yrkat avslag på beslutsförslaget att anslå pengarna och att bevilja
igångsättningstillstånd.
Vi reserverar oss mot majoritetens beslut.

Mikael Rosén (m)

Christina Haggren (m)

Christer Carlsson (m)
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§ 11

Antagande av detaljplan för Lugnetgymnasiet och delar av
Lugnetområdet

KS0238/14
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Detaljplan för Lugnetgymnasiet och delar av Lugnetområdet antas.
Sammanfattning
Ett förslag till detaljplan för Lugnetgymnasiet och delar av Lugnetområdet
har upprättats på stadsbyggnads- och näringslivskontoret. Syftet med detaljplanen är att ge planområdet moderna planbestämmelser, då det i gällande
detaljplan omfattades av föråldrade planbestämmelser som inte längre används
enligt plan- och bygglagen.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 7 mars 2006 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta nya eller ändra gällande detaljplaner inom
Lugnetområdet.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott lämnade efter genomfört samråd
den 16 september 2014 samrådshandlingarna utan erinran. Byggnadsnämnden godkände den 3 december 2014 detaljplanen för antagande, efter att
detaljplanen varit utställd för offentlig granskning.
Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från byggnadsnämnden 2014-12-03, § 209.
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-12-10 med
antagandehandlingar.
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2015-01-19, § 6.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg(S) och Mikael Rosén (M): Enligt utvecklingsutskottets
förslag.
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§ 12

Upphävande av beslut om arbetsordningen
Från VA-problem till fungerande lösningar

KS0098/10
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Beslut från den 14 juni 2004 om att anta arbetsordningen
Från VA-problem till fungerande lösningar upphävs.
Sammanfattning
Från VA-problem till fungerande lösningar är namnet på den
förvaltningsövergripande utredning om arbetssätt och ansvarsfördelning för
VA som togs fram i ett förvaltningsövergripande arbete med syfte att på ett
effektivt sätt hantera områden med VA-problem. I arbetsordningen, som
antogs av kommunfullmäktige den 10 juni 2004, tydliggjordes de olika
aktörernas roller och ansvarsfördelning.
Efter att arbetsordningen antogs har Falu kommun genomfört ett omfattande
VA-planearbete i flera steg. VA-planeringen visar kommunens ambition och arbete
för långsiktigt hållbar vatten och avloppsförsörjning. VA-översikten (steg 1), som
färdigställdes under våren 2011, är en nulägesanalys som beskriver frågor som
påverkar VA-situationen såväl lokalt som nationellt. Därefter formulerades en
VA-strategi (steg 2) som kommunfullmäktige antog den 14 juni 2012. VA-planen
(steg 3) antogs av kommunfullmäktige den 13 februari 2014 och tydliggör
genomförandet av VA-arbetet i kommunen.
VA-planens utbyggnadsplan ger struktur till det åtgärdsarbete där ansvaret för VAproblem enligt LAV ligger på kommunen. Som del i VA-planen finns också
miljönämndens prioriteringsordning för tillsyn av enskilda avlopp förtydligad.
VA-planuppdragets alla delar har genomförts i en förvaltningsövergripande
arbetsgrupp med miljöförvaltningen, Falu Energi & Vatten (FEV) under ledning
av stadsbyggnadskontoret, samt i dialog med en politisk VA-vägledningsgrupp.
Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och utvecklingsutskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-12-19/
Arbetsordningen Från VA-problem till fungerande lösningar.
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2015-01-19, § 7.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S) och Mikael Rosén (M): Enligt utvecklingsutskottets
förslag.
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§ 13

Utökning av verksamhetsområdet för vatten och spillvatten i
Herrgårdsviken-Sundet och Länsbodarna

KS0723/14
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Utöka verksamhetsområdet så att det omfattar även vatten för
Länsbodarna.
2. Utöka verksamhetsområdet för den allmänna vatten och
avloppsanläggningen till att omfatta kompletterande delar för
överföringsledning mellan Länsbodarna och
Herrgårdsviken-Sundet.
3. Särtaxa ska tillämpas i området.
Sammanfattning
För närvarande pågår utbyggnaden av den allmänna VA-anläggningen så att
den ska omfatta även Länsbodarna och Herrgårdsviken-Sundet, söder om Vika.
Utbyggnaden i båda dessa områden sker i enlighet med vad som beslutats i
Falu kommuns VA-plan från 2014.
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om utvidgning av
verksamhetsområde så att det nu omfattar både Länsbodarna och HerrgårdsvikenSundet. Verksamhetsområdet beskriver vilka fastigheter som ska omfattas av den
allmänna (kommunala) VA-anläggningen.
I projektering och planering av hur den allmänna VA-anläggningen ska
anläggas inom båda dessa områden har det uppstått behov av att utöka dess
utbredning. Enligt detta nya förslag omfattas även Länsbodarna av
verksamhetsområde för vatten samt att den överföringsledning som behövs för
utbyggnaden tas med.
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-08.
Protokoll från kommunfullmäktige 2013-03-14, § 44 och 2013-10-10, § 214.
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2015-01-19, § 8.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.
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§ 14

Begäran från AB Dalaflyget om fastställande av uppdrag
enligt SGEI kriterierna samt beslut om bolagsordningar
KS0458/14

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Ny bolagsordning för AB Dalaflyget och för Dala Airport AB godkänns.
2. Fastställande av AB Dalaflygets uppdrag enligt SGEI kriterierna godkänns.

Sammanfattning
EU-kommissionen har formulerat ett undantag från huvudregeln genom ett
beslut den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för
allmännyttiga tjänster, som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att
tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Detta undantag från
grundregeln i artikel 14 kallas Service of General Economic Interest (SGEI).
Undantaget berör AB Dala Flyget.
Offentlighetsprincipen har skrivits in i Dala Airport AB:s och AB Dalaflygets
bolagsordningar i och med lagstadgade krav i kommunallagen från 2014.
Beslutet är enligt stadskansliets och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Begäran från AB Dalaflyget om fastställande av uppdrag enligt SGEI kriterierna samt
beslut om bolagsordningar.
Förslag till bolagsordning för AB Dalaflyget.
Förslag till bolagsordning för Dala Airport AB.
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2015-01-19, § 9.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S) och Mikael Rosén (M): Enligt utvecklingsutskottets
förslag.
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§ 15

Antagande av Demokratikommun 2020 - Falu kommuns
medborgardialogplattform för det aktiva medborgarskapet

KS0105/15
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Demokratikommun 2020 - Falu kommuns medborgardialogplattform
för det aktiva medborgarskapet antas att gälla under perioden 2015–2020.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Christina Haggrens (M) tilläggsförslag enligt bilaga § 15 remitteras
till val- och demokratinämnden för hantering som eget ärende.

Sammanfattning
Sverige och Falun står inför en rad samhällsutmaningar när det gäller den lokala
demokratin och medborgardialogfrågor. Regeringen har tillsatt en demokratiutredning med uppdrag att föreslå åtgärder som ökar och breddar engagemanget
inom ramen för den representativa demokratin och stärker individers möjligheter
till delaktighet och inflytande mellan valen. Demokratirådet genomförde 20122014, på uppdrag av kommunfullmäktige och med utgångspunkt i demokratiberedningens ”Demokratiplan 2015”, en rad insatser för att förstärka den deltagardemokratiska infrastrukturen och stödja det aktiva medborgarskapet i
kommunen. Samtidigt har samtliga förvaltningar, nämnder, styrelse och helägda
kommunala bolag i Falun arbetat med demokratifrågor i varierande grad och
intensitet. Kommunikation, medborgardialog och aktivt medborgarskap är centrala
begrepp och metoder för att för att stärka den lokala demokratin och den
deltagardemokratiska infrastrukturen.
För att ytterligare stärka den deltagardemokratiska infrastrukturen och det aktiva
medborgarskapet, och innefatta samtliga Falu kommuns verksamheter, föreslår
demokratirådet att kommunfullmäktige antar en rad kommunövergripande
strategimål och inriktningsmål.
Kommunfullmäktige behandlar ärendet den 12 mars som ett informationsärende
och beslut fattas den 9 april 2015.
Beslutet är ledningsutskottets förslag exklusive kommunstyrelsens beslut för egen
del.
Beslutsunderlag
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-08.
Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-01-22, § 6
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag och att
Christina Haggrens tilläggsförslag remitteras till val- och demokratinämnden för
hantering som eget ärende.
Christina Haggren (M): Enligt ledningsutskottets förslag och att tilläggsyrkandet, enligt
bilaga § 15, ska biläggas förslag till antagandedokument.
Patrik Andersson (V): Tilläggsförslaget ska inarbetas i förslag till antagandedokument.
Beslutsgång
Ordförande ställer sitt egna förslag mot Christina Haggrens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt eget förslag.
Därefter ställer ordföranden sitt egna förslag mot Patrik Anderssons förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt eget förslag.

Sänds till
Val- o demokratinämnden
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§ 16

Samordnad förvaltning av vattendrag med hög
översvämningsrisk

KS0658/11
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Kultur- och fritidsnämnden utses till drift- och skötselansvarig för sjöar och
dammar i området väster om Falu Gruva. Drift- och skötselansvaret innebär
att utföra aktiv vattenreglering, dammtillsyn samt mindre underhållsåtgärder
av Stora Vällan och Lilla Vällan, Gamla Bergs- och Krondiksdammarna samt
Önsbäcksdammen. Ansvaret omfattar tillika drift- och tillsynsansvar för
processvattenförsörjningen via Krondikskanalen, slåtter av vass inom Gamla
Bergs- och Krondiksdammarna, tillsyn och rensning av Margaretas dike från
Lilltorpsvägen fram till inloppet i kulverten vid gruvrondellen. I uppdraget
ligger även samverkan med Stiftelsen Stora Kopparberget.
2. Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden utses till drift- och tillsynsansvarig för
dammar och livräddningsutrustning inom detaljplanelagt område, samt till
samverkansansvarig för utprickning av sjön Runn med Borlänge kommun och
Runns båtförbund.

3. Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden överlåter tillsyn-, skötsel- och
driftansvar, inklusive aktivt vattenregleringsansvar av Varpan, Östanforsån,
Faluån, Tisken samt dammar i Svärdsjön-Borgärdet till Falu Energi & Vatten
AB, vilket regleras i avtal mellan Falu Energi & Vatten AB och
kommunstyrelsen.
4. Falu Energi & Vatten AB utses till driftansvarig och tillsynsansvarig för
samtliga kommunägda dammar i Lillälven (Borgärdesströmmen) och
vattendraget Faluån. Kommunstyrelsen uppdrar till ledningsförvaltningen
(stadskansliet) att framta avtal som reglerar detta.
5. En vattensamordnartjänst, på halvtid, inrättas from den 1 april 2015, med
organisatorisk placering inom ledningsförvaltningen. Finansiering sker via
ramväxling mellan särskilda framtidsprojekt och ledningsförvaltningen.
6.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utses till drift- och tillsynsansvarig för
vattenreglering och tillsyn över naturvårdsdammen i Kyrkbytjärn.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2011 att temporärt och tidsbegränsat
sammanföra förvaltarskapet för översvämningsbenägna vattendrag med kommunens
samordningsfunktion för beredskap inom kommunstyrelseförvaltningen i avvaktan på
kommunstyrelseförvaltningens vidare utredning.
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Huvudsaklig utgångspunkt för denna utredning är kommunens geografiska
risksamordningsansvar och enskilda ansvar för vattenförvaltningsfrågor kopplade till
vattendrag med hög översvämningsrisk. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) har utifrån EU:s översvämningsdirektiv klassificerat Falu tätort och Runns norra
strand som ett av områdena i Sverige med högst översvämningsrisk. Även
Svärdsjövattendraget är särskilt utsatt för översvämningsrisk.
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för dammsäkerhet, vattenreglering,
tillståndsärenden, tillsyn och underhåll samt beredskap för översvämning/dammbrott och
flödesfrämjande åtgärder. Ansvaret inkluderar ägar-och anläggningsansvar för
kommunägda dammar och vattenkraftverk. Detta med innebörden att ansvara för drift,
tillsyn och skötsel. Därtill innebär ägaransvaret att upprätthålla beredskap för
översvämning/dammbrott.
I utredningen framlyfts konsekvenser som bristande dammunderhåll och
översvämningar kan medföra i avsaknad av tydligt ansvar samt avsaknad av
samordnade strategier och åtgärder att förebygga naturrelaterade översvämningar.
Inträffar en större översvämning i Falu kommun riskerar en rad samhällsfaktorer att
påverkas, såsom vägnätet, kommunikationer, tekniska försörjningssystem, bebyggelse,
areella näringar och vidare även ekosystem och människors hälsa.
Klimatanpassningsbehov tillsammans med ökade myndighetskrav anför skäl för att
kommunen har behov av en helhetsövergripande samordning för att fullgöra sitt ansvar i
vattenvårdsfrågor.
Bedömning av påvisade problemställningar och behov av kommunal samordning i
vattenvårdsfrågor ligger till grund för huvudförslaget från ledningsförvaltningen till en
stadigvarande förvaltningsorganisation av vattendrag med hög översvämningsrisk, samt
därtill förslaget att inrätta en kommunal vattensamordnartjänst.
Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag exklusive punkt fem (5) gällande
finansiering av vattensamordnartjänsten som överlämnades till kommunstyrelsen utan
eget yttrande.
Beslutsunderlag
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-11-05.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-12-30.
Protokoll från ledningsutskottet 2015-01-22, § 7.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag med tillägg att en
halvtidstjänst beviljas from den 1 april 2015. Finansiering sker via ramväxling mellan
särskilda framtidsprojekt och ledningsförvaltningen.
Patrik Andersson (V): Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska ha det samordnade
driftansvaret.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-02-03

Beslutsgång
Ordförande Susanne Norberg ställer Patrik Andersson förslag om samlat driftansvar mot
ledningsutskottets förslag om uppdelat ansvar och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt ledningsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-02-03
§ 17

Svar till Region Dalarna "Långsiktigt hållbar regional
stödstruktur inom socialtjänstområdet i Dalarna"

KS0673/13
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Enligt Region Dalarnas förslag att säkerställa långsiktigt hållbar regional
stödstruktur för socialtjänst, hälsa och välfärd.
2. För Falu kommuns del tillföra Region Dalarna ca 230 000 kr per år enligt
fastställd fördelningsnyckel fr.o.m. 2016.
3. Socialnämnden får i uppdrag att omfördela driftmedel så att denna kostnad kan
inrymmas i fastställd driftram. Om detta inte är möjligt fullt ut, får socialnämnden
återkomma med ansökan om eventuellt tillskott.
Reservation
Svante Parsjö Tegnér (FP) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande över Region Dalarnas direktions
fattade beslut i ärendet ”Långsiktigt hållbar regional stödstruktur för socialtjänst, hälsa och
välfärd”.
I Region Dalarnas direktions beslut rekommenderas medlemmarnas respektive fullmäktige
att godkänna förslaget om en utökning med 3 årsarbetare till en kostnad av 2 250 000 kr/år
att fördela så att landstinget finansierar 50 % och kommunerna fördelar resterande 50 %
mellan sig grundat på befolkningstal. För Faluns del innebär det en kostnad av ca 230 000 kr
per år, beräknad på invånarantalet 1 november 2014. Slutlig fördelning av kostnaden inför
2016 kommer att tas fram på grundval av invånarantalet i Dalarnas kommuner den 31
december 2014.
Ekonomikontoret har ingenting att invända till socialnämndens beslut att Falu kommun
ska ingå i Region Dalarnas förslag till stödstruktur inom socialtjänstområdet i Dalarna.
Däremot befinner sig Falu kommun i en kärv ekonomisk situation, där varje nämnds
möjlighet att omprioritera inom fastställd egen driftram måste prövas för att finansiera nya
projekt.
Beslutsunderlag
Protokoll från Region Dalarna 2014-06-18, § 143.
Protokoll från socialnämnden 2014-12-17, § 193/tjänsteskrivelse 2014-12-01.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-01-20.

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-02-03

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Patrik Andersson (V):
Enligt ekonomikontorets förslag.
Svante Parsjö Tegnér (FP): Avslag då pengarna bättre nyttjas om de används till
fortbildning av socialnämndens personal i Falun.
Beslutsgång
Ordförande Susanne Norberg (S) ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt ekonomikontorets förslag.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-02-03
§ 18

Information om kommunikationspolicyn och
varumärkesplattformen
KS0672/14

Beslut
Ärendet behandlas som ett informationsärende.
Dagens diskussion blir vägledande till de förändringar av
dokumenten som ska göras till kommunstyrelsens sammanträde den 3 mars 2015.
Sammanfattning
Falu kommuns kommunikationsstrategi består av flera delar,
kommunikationspolicyn och varumärkesplattformen tillsammans med kommande
strategier för evenemang och våra kommunikationskanaler.
Den föreslagna kommunikationspolicyn ersätter den nu gällande
informationspolicyn.
Under en rad år har varumärkesarbeten pågått i Falu kommun utan att riktigt komma
i mål. Sedan slutet av 2013 har ett omfattande arbete genomförts i syfte att slutföra
varumärkesarbetet och förankra i visionen Ett större Falun. Även de tre
hållbarhetsprogrammen har varit vägledande i arbetet med varumärkesplattformen,
liksom resultatet av de fokusgrupper med falubor som genomfördes år 2011.
Under olika delar av arbetet har det framkommit ett behov av att Falun måste bli
tydligare och kunna göra nödvändiga prioriteringar, t.ex. i vilka sammanhang Falun
ska synas, vilka aktörer vi eventuellt behöver samarbeta mer med och vilken strategi
vi ska ha för våra evenemang och våra kommunikationskanaler framöver. För att nå
ut i dagens informationssamhälle krävs en tydlig strategi.
Ärendet behandlades av kommunfullmäktige den 11 december 2014 som beslutade
om återremiss för omarbetning av förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunikationskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-11.
Förslag kommunikationspolicy.
Förslag varumärkesplattform.
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-12-11, § 63.
Sänds till
Kommunikationskontoret
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-02-03
Ansökan från Stiftelsen Teknikdalen om medel från
Råden för Hållbar Utveckling

§ 19

KS0098/15
Beslut
Stiftelsen Teknikdalen beviljas 6 000 000 kr för att fortsätta utveckla den
arena för regional företagsutveckling som skapats. De framgångsrika
satsningar som hittills skett kommer att förstärkas och utvecklas för att
skapa tillväxt och förnyelse av regionens näringsliv.
Medlen utbetalas enligt följande
2015

2 000 000 kr

2016

2 000 000 kr

2017

2 000 000 kr

och belastar år 2015 kontot för Hållbarhetsprogrammen. Därefter hänskjuts
frågan till budgetdialogen.
Finansieringen avses delvis ingå som medfinansiering i en
strukturfondsansökan.
Sammanfattning
Sedan 2007 har Stiftelsen Teknikdalen utvecklats till att vara en aktiv och tongivande aktör
i arbetet med att skapa tillväxt i Falun/Borlänge och Dalarna. Stiftelsen har konsekvent
arbetat med att bygga upp kunskap och verksamheter inom en och samma organisation för
att skapa bästa möjliga förutsättningar för att bidra till regionens utveckling.
Även om verksamheten kommuniceras och uppfattas som långsiktig är Stiftelsen
Teknikdalen beroende av projektfinansiering för att kunna fortsätta tillhandahålla de
resurser som är av betydelse för det regionala näringslivets utveckling och tillväxt.
Europeiska regionala utvecklingsfonden har sedan 2007 delfinansierat två för Stiftelsen
betydelsefulla projekt. För att kunna bygga vidare på den verksamhet som etablerats avser
Stiftelsen att ansöka om finansiellt stöd ur EU:s regionala utvecklingsfond för perioden
2015 till 2017 med det övergripande målet att skapa tillväxt och utveckling av Dalarnas
näringsliv så fler företag startas och växer i vår region.
Beslutet är enligt Tillväxtrådets och ledningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Tillväxtrådets tjänsteskrivelse 2015-01-07 inklusive ansökan och samman-fattande
projektbeskrivning.
Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-01-22, § 8.

Sänds till

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-02-03
Stiftelsen Teknikdalen
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tillväxtrådet
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-02-03
§ 20

Revidering av kommunstyrelsens firmateckning
KS0654/14

Beslut
1. Kommunstyrelsens firmateckning revideras och godkänns enligt
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse den
26 februari 2015.
2. Ändring ska gälla från och med den 4 februari 2015.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade den 18 november 2014, beslut om firmateckning. Vid denna
tidpunkt var inte miljö- och samhällbyggnadsförvaltningens interna organisation och
bemanning klar. Det behöver därför göras ändringar i kommunstyrelsens beslut om
firmateckning.
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-11-18, § 19.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-26.

_________________________________________________________________________
Sänds till
Kommundirektör
Kanslichef
Ekonomichef
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-02-03
§ 21

Kompletterande val till Tillväxtrådet
KS0002/15

Beslut
Kompletterande val till Tillväxrådet beslutas enligt bilaga 1,
val avseende mandatperioden.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen förrättade den 2 december 2014 val till Tillväxtrådet. Valet var inte
komplett utan kompletteras nu med föreslagna namn. Det återstår ytterligare två namn som
kompletteras på nästa kommunstyrelsesammanträde.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-12-02 § 42, Bilaga 1, val avseende
mandatperioden.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Föreslår följande att väljas till tillväxtrådet för
mandatperioden, 2014-2018, Kerstin Öhrn, Hans Liljeberg, Karin Ringsby, Johan Boberg,
Mikael Mårtegård, Magdalena Nord Omne och Anders Kahr.

Sänds till
Valda
Tillväxtrådet
Förtroendemannaregistret

Bilaga 1 till KS 2014-12-02 § 42
Bilaga 1 till KS 2015-02-03 § 21

Valda av kommunstyrelsen för mandatperioden 2014-2018
Folkhälsorådet
Mats Dahlström (C)
Susanne Norberg (S)
Linnea Risinger (MP)
Christina Haggren (M)
Janina Bengtsdotter (FAP)

ordf
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Miljörådet
Richard Holmqvist (MP)
Jessica Wide (S)
Jenny Drugge (C)
Göran Forsén (M)
Elmedin Kunalic (FAP)

ordf
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Tillväxtrådet
Jonny Gahnshag (S)
Camilla Sparring (C)
Erik Eriksson (MP)
Mikael Rosén (M)
Veronica Zetterberg (M)
Kerstin Öhrn
Hans Liljeberg
Karin Ringsby
Johan Boberg
Mikael Mårtegård
Magdalena Nord Omne
Anders Kahr

ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
Högskolan Dalarna
Landstinget Dalarna
näringslivsrepresentant
näringslivsrepresentant
näringslivsrepresentant
näringslivsrepresentant
näringslivsrepresentant
näringslivsrepresentant
näringslivsrepresentant

(Kompletteras KS 2015-03-03)

Handelns utveckling i Falu kommun, styrgrupp för
Jonny Gahnshag (S)
Göte Persson (C)
Richard Holmqvist (MP)
Sten H Larsson (M)
Ulf Fransson (FP)

ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Brottsförebyggande råd, Faluns lokala
Susanne Norberg (S)
Peter Gehlin (FAP)

ordförande
vice ordförande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-02-03
§ 22

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

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Aktuell information från Tillväxtrådet, Miljörådet, Folkhälsorådet, Falun
Borlänge regionen AB, Region Dalarna, Samverkansberedningen mellan
Falu kommun och Landstinget Dalarna, Skid-VM 2015 i Falun AB,
Lugnet i Falun AB och upphandlingsnämnden.
Beslutsunderlag
Protokoll från Lugnet i Falun AB 2014-09-04.
Protokoll från Lugnet i Falun AB 2014-10-21.
Protokoll från Lugnet i Falun AB 2014-11-12.
Protokoll från Lugnet i Falun AB 2014-12-03.
Protokoll från ishallsutskottet Lugnet i Falun AB 2014-10-03.
Protokoll från Region Dalarnas 2014-11-05.
Protokoll från nämnden för upphandlingssamverkan 2014-11-17.

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-02-03
§ 23

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen
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 2015-02-03

Bil § 23

ÄRENDE

DIARIENR

1. Valärenden - Beslut från Länsstyrelsen Dalarna angående förordnande som
begravningsombud A.H

KS 0002/14

2. Beslut från Mark och Miljödomstolen om överlämnande till regeringen för
prövning Vindkraftsetablering Sundborn Vind AB

KS 0267/10

3. Minnesanteckningar BRÅ 2014-12-19

KS 0013/14

4. Minnesanteckningar och bilagor Gysam ledningsgrupp 2014-12-12

KS 0017/14

5. Protokoll Falu Elnät 2014-12-12

KS 0019/14

6. Protokoll Falu Energi och Vatten AB 2014-12-12

KS 0019/14

7. Protokoll Falu Energi och Vatten AB 2014-12-22

KS 0019/14

8. Protokoll Falu Kraft 2014-10-27

KS 0019/14

9. Godkännande av avtal kring tilläggstrafik på Dalabanan - Protokoll från Region
Dalarna 2014-11-05 § 238 Tillköpt tågtrafik och fråga om trafikplikt

KS 0620/14

10. Protokoll från Räddningstjänsten Dala Mitt 2014-11-24

KS 0016/14

11. Protokoll Kopparstaden AB 2014-02-27

KS 0018/14

12. Protokoll Kopparstaden AB 2014-05-20

KS 0018/14

13. Protokoll Kopparstaden AB 2014-06-10

KS 0018/14

14. Protokoll Kopparstaden AB 2014-08-22

KS 0018/14

15. Protokoll kopparstaden AB 2014-09-01

KS 0018/14

16. Protokoll kopparstaden AB 2014-10-09

KS 0018/14

17. Protokoll Kultur och ungdomsnämnden 2014-12-01 § 91 Uppsägning av
omsorgsverksamheten på fritidsgårdar samt tjänsteskrivelse 2014-11-07
18. Beslut från Länsstyrelsen om utvidgning av strandskyddsområden i Falu
kommun för vissa områden

KS 0259/11

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-02-03
§ 24

Delegationsärenden till kommunstyrelsen
KS0080/15

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten.
Sammanfattning
Till kommunstyrelsen har inkommit delegationsbeslut enligt bilagd
förteckning.
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FALU KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
DELEGATIONSBESLUT SAMMANTRÄDE 2015-02-03

Bil § 24

ÄRENDE

DIARIENR

Från personalkontoret
1. Delegationsbeslut förhandlingar och överläggningar Förhandlingar Nov-Dec 2014
2. Delegationsbeslut Lönerevision och lönekartläggning jan-mars 2015
3. Delegationsbeslut Lönerevision och lönekartläggning Nov-Dec 2014
4. Delegationsbeslut Personalärenden Falu kommun 2013-2014
5. Delegationsbeslut personal-/kontorschef på personalkontoret Nov-Dec 2014
6. Delegationsbeslut Pensioner Nov-Dec 2014
7. Delegationsbeslut Bemanningscenter November 2014
8. Delegationsbeslut Bemanningscenter December 2014
9. Protokoll Kommunstyrelsens förhandlingsutskott 2014-11-24
10. Protokoll Kommunstyrelsens förhandlingsutskott 2014-12-16
11. Protokoll Kommunstyrelsens förhandlingsutskott 2014-12-19
12. Protokoll Kommunstyrelsens förhandlingsutskott 2015-01-12

KS 0058/14
KS 0058/14
KS 0060/14
KS 0061/14
KS 0064/14
KS 0054/14
KS 0054/14
KS 0052/14
KS 0052/14
KS 0052/14
KS 0052/14
KS 0052/14

Från arbetsmarkands- och integrationsförvaltningen
1. Delegationsbeslut anställningsärenden inom arbetsmarknads- integrations- och
kompetensförvaltningen, AIK, delegat Anders Blom
2. Delegationsbeslut anställningsärenden inom arbetsmarknads- integrations- och
kompetensförvaltningen, AIK, delegat Annika Nyström
3. Delegationsbeslut anställningsärenden inom arbetsmarknads- integrations- och
kompetensförvaltningen, AIK, delegat Maria Jonsson
4. Delegationsbeslut anställningsärenden inom arbetsmarknads- integrations- och
kompetensförvaltningen, AIK, delegat Pia Larshans-Bodare
5. Sammanställning avtal/överenskommelser inom Arbetsmarknads- integrationsoch kompetensförvaltningen, AIK undertecknade enligt delegation, delegat
Elisabeth Lundgren
6. Sammanställning avtal/överenskommelser inom Arbetsmarknads- integrationsoch kompetensförvaltningen, AIK undertecknade enligt delegation, delegat
Jonny Gahnshag
7. Sammanställning avtal/överenskommelser inom Arbetsmarknads- integrationsoch kompetensförvaltningen, AIK undertecknade enligt delegation, delegat
Maria Jonsson
Från ekonomikontoret
1. Anmälan av delegationsbeslut i låneärenden Nyupplåning för Förvaltningsbolaget
Högskolefastigheten Lugnet KBs räkning har verkställts
2. Delegationsbeslut avseende ansökan från Svärdsjö m.fl. skolor om bidrag ur
Incitamentsfonden för ett drogfritt alternativ till Lucia
3. Fordonsbeställningar perioden 2014-10-01 till 2014-12-310 samt avropsbekräftelse
4. Service- och reparationsavtal undertecknade enligt delegation/fullmakt under tiden
2014-04-01- 2014-11-30
Från IT-kontoret
1. Tilldelningsbeslut Server lagring
2. Tilldelning nätverksprodukter

KS 0089/15
KS 0089/15
KS 0089/15
KS 0089/15

KS 0096/15

KS 0096/15

KS 0096/15

KS0032/15
KS0667/14
KS0086/14
KS0086/14

KS0691/14
KS0692/14

FALU KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
DELEGATIONSBESLUT SAMMANTRÄDE 2015-02-03

1.
2.
3.
4.

Bil § 24

Delegationsbeslut angående informationstavla i Grycksbo
Delegationsbeslut ekonomiskt stöd till filmen om T.J.
Delegationsbeslut Demokratirådet ingå avtal med Every Little Change
Delegationsbeslut om medfinansiering för projektet bostadsutveckling i Falun för
augusti till december 2014
5. Reviderat Beslut enligt 6 kap 36 § Kommunallagen (1991:900) - hantering av
julklappsinköp år 2014/15

KS0499/11
KS0643/14
KS0208/13
KS0005/14
KS0005/14

Sammanträdesprotokoll

38 (41)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-02-03
§ 25

Skrivelse angående bussförbindelser
KS0002/15

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Mikael Rosén (M) och Christina Haggren (M) begär i en skrivelse att kommunstyrelsens
ordförande till dagens sammanträde presenterar ett förslag till beslut hur kompletterande
busshållplatser ska kunna ordnas i Falu centrum bilaga § 25.
Ordförande Susanne Norberg (S) informerar om den dialog som inletts med berörda och att
ärendet kommer att återkomma till kommunstyrelsen för beslut.

Skrivelse till
Kommunstyrelsens ordförande i Falu kommun

Angående bussförbindelser i centrala Falun
Sedan en tid har den nya knutpunkten för bussarna tagits i drift, och busshållplatserna vid Östra
Hamngatan och Falugatan har tagits bort. Detta har medfört en avsaknad av busshållplatser i en stor
del av Falu centrum. Knutpunkten ligger i ena änden, och avståndet till övriga delar upplevs som
alltför långt av dem som borde vara besökare och kunder i staden. Kundbortfallet är därför redan
betydande, och mycket kännbart för butiker och restauranger. För Falubor och andra potentiella
kunder har servicen avsevärt försämrats, vilket gör Falu centrum mindre attraktivt.
Avsikten med Knutpunkten var att det skulle bli lättare att byta mellan olika busslinjer, inte att det
skulle bli svårare att komma in i centrum.
För att inte butiker, restauranger och deras kunder ska hinna lära sig att undvika Falu centrum måste
åtgärder vidtas omedelbart!
Vi hemställer därför att kommunstyrelsens ordförande till sammanträdet den 3 februari presenterar
ett förslag till beslut hur kompletterande busshållplatser ska kunna ordnas i Falu centrum. Sådana
behövs i första hand i anslutning till Stora Torget och Nordstan, men kanske också på andra centrala
platser. Det är oerhört angeläget att genomförandet sker så snart beslutet har fattats.

Falun 20 januari 2015

Mikael Rosén (m)

Christina Haggren (m)

Sammanträdesprotokoll
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-02-03

§ 26

Skrivelse från Konkurrensverket med begäran om
underlag gällande bl. a upphandling i samband med
upprustning av anläggningarna inför Skid-VM
KS0140/15

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen och godkänner att
svaret till Konkurrensverket sker enligt 6 kap 36 § Kommunallagen (1991:900).
Sammanfattning
Konkurrensverket begär att Falu kommun redogör för en del omständigheter i
samband med upprustningen av anläggningarna inför Skid-VM.
Konkurrensverket begär svar senast den 13 februari 2015.

Sammanträdesprotokoll

40 (41)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-02-03
§ 27

Begäran om upphävande av beslut gällande detaljplan
för Gruvbron 2
KS0743/12

Beslut
Begäran om upphävande av beslut gällande detaljplan för Gruvbron 2 avslås.
Reservation
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M) och Christer Carlsson (M) reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M) och Christer Carlsson (M) begär att
kommunstyrelsen tar upp frågan om upphävande av beslut gällande detaljplan för
Gruvbron 2 som ett extra ärende på dagens sammanträde. Anledningen är förändrade
omständigheter för Falu centrum. Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 19 januari 2015 att det positiva
planbeskedet för livsmedelshandel på fastigheten Gruvbron 2 enligt beslut i
kommunstyrelsens utvecklingsutskott den 15 januari 2013 ligger fast. Vidare att
handelsändamålet i detaljplanen ska begränsas till enbart livsmedelshandel.
Beslutsunderlag
Begäran om extra ärende från Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M) och
Christer Carlsson (M) gällande detaljplan Gruvbron 2, som delges på sammanträdet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M) och Christer Carlsson (M) enligt bilaga § 27
(upphävande av utvecklingsutskottets beslut).
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Jonny Gahnshag (S): Avslag till
Mikael Roséns m fl. förslag.
Beslutsgång
Ordförande Susanne Norberg (S) ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt sitt eget m fl. förslag (avslag till Mikael Roséns m.fl.
förslag).

Sänds till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 28

Frågor angående LufAB, ishall och simhall
KS0743/12

Beslut
Frågorna remitteras till LufAB och återkommer till kommunstyrelsen
som ärende med svar.

Sammanfattning
Maria Gehlin (FAP) initierar ärendet på sammanträdet gällande frågor angående LufAB.

Beslutsunderlag
Frågor angående LufAB, ishall och simhall från Maria Gehlin (FAP) som delges på
sammanträdet, bilaga § 28.

Sänds till
LufAB

