1 (35)

Sammanträdesprotokoll
Falu kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2015-04-28
________________________________________________________________________
Plats och tid
Rådhusets Sessionssal kl. 13:15 - 17:20
Beslutande
S
S
M
S
S
C
C
MP
MP
M
FAP
V
SD

Susanne Norberg, ordförande
Jonny Gahnshag, 1:e vice ordförande
Mikael Rosén, 2:e vice ordförande
Lena Johnsson
Lars-Göran Johansson
Mats Dahlström
Camilla Sparring
Erik Eriksson
Linnea Risinger § 86-90, 101, 105
Håkan Hammar
Maria Gehlin
KD Katarina Gustavsson
Patrik Andersson
FP Svante Parsjö Tegnér
Madelene Vestin
MP Maj Ardesjö § 91-100, 102104, 106-113

Utses att justera

Erik Eriksson

Justeringsdag

2015-05-11

Justerade paragrafer

86-113

Underskrifter
Sekreterare ……………………………………………………………….
Karin Kirkham
Ordförande ……………………………………………………………….
Susanne Norberg
Justerande .……………………………………………………………….
Erik Eriksson
Bevis
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-04-28
Datum när anslaget sätts upp 2015-05-11
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet
Underskrift
……………………………………………………………
Karin Kirkham

Postadress

791 83 FALUN

Besöksadress

Telefonväxel

Organisationsnummer

Bankgiro

Internet

023-830 00

212000-2221

218-0289

www.falun.se

Sammanträdesprotokoll
Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-04-28

Ej tjänstgörande ersättare

S
S
S
S
C

Krister Johansson
Monica Jonsson
Monica Enarsson § 84 -112
Anna Strindberg § 84-112
Anna Hägglund

Övriga deltagare

Chef ledningsförvaltningen
Kanslichefen
Christina Fredricks, budgetchef
Emma Norman, kommunikatör § 101
Peter Dahlkvist, kommunikatör § 90, § 101
Elisabeth Lundgren, enhetschef
vuxenutbildningen § 105
Ylva Renström, utredningssekreterare § 100
Sekreteraren

2 (35)

Sammanträdesprotokoll

3 (35)

Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-04-28
Innehållsförteckning
§ 86

Svar på motion från Patrik Andersson (V), Daniel Riazat (V) och Kicki
Stoor (V) Låt anställda i kommunen få ge blod på betald arbetstid ..................... 5

§ 87

Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Ta fram en
kompetensförsörjningsplan för offentlig sektor ..................................................... 6

§ 88

Svar på motion från Mikael Rosén (M) Marknadsföringsavtal med
John Lindberg Trio .................................................................................................... 7

§ 89

Svar på motion från Christina Haggren (M), Anna Hägglund (C), Maria
Gehlin (FAP), Svante Parsjö-Tegner (FP) och Ingrid Näsman (KD) Hållbar
utveckling .................................................................................................................. 8

§ 90

Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) om förbättrat brandskydd för de
äldre ......................................................................................................................... 10

§ 91

Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD)
om installation av mikrofoner i rådhusets sammanträdesrum ................................. 11

§ 92

Begäran om överföring av investeringsmedel från 2014 till 2015 .......................... 12

§ 93

Hemställan om kapitaltillskott till Västra Falun Fastigheters AB ........................... 14

§ 94

Godkännande av årsredovisning 2014 för Falu kommuns förvaltade stiftelser ...... 15

§ 95

Godkännande av tillägg till taxa för Falu kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning gällande särtaxa inom Länsbodarna och HerrgårdsvikenSundet ...................................................................................................................... 16

§ 96

Försäljning av del av Hälsinggården 24:1, Hälsinggårdsskolan ............................. 17

§ 97

Utökning av verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen för ny
detaljplan för bostäder mellan Herrhagsvägen och Björklunden ............................ 18

§ 98

Utvidgning av verksamhetsområde för allmänt vatten och spillvatten i
Björklunden och Lövhyddan ................................................................................... 19

§ 99

Ansökan om bidrag ur stiftelsen Samfond K1 2015 ............................................... 20

§ 100 Godkännande att ingå i gemensam språktolknämnd i Dalarna ............................... 21
§ 101 Antagande av kommunikationspolicy och kommunikationsplattform.................... 22
§ 102 Svar på medborgarförslag Rätt för blodgivare anställda i Falu kommun att lämna
blod på arbetstid ...................................................................................................... 23

Sammanträdesprotokoll

4 (35)

Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-04-28
§ 103 Svar på medborgarförslag Webbkameror vid nybyggnad av resecentrum.............. 24
§ 104 Ansökan ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond ...................................................... 25
§ 105 Beslut om upphandling av gymnasial vuxenutbildning .......................................... 26
§ 106 Svar på remiss från Vattenmyndigheten Bottenhavet förvaltningsplan och
åtgärdsprogram för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 .................................... 27
§ 107 Begäran om genomförande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder inklusive gångoch cykelväg på väg 875 i Sundborn och åtgärdsvalsstudier längs väg 850 ........... 28
§ 108 Val av ledamot i styrgruppen för handelns utveckling ............................................ 30
§ 109 Val av representanter till referensgruppen för vägföreningarna .............................. 31
§ 110 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 ............................................................................................ 32
§ 111 Anmälningsärenden ................................................................................................. 33
§ 112 Delegationsärenden ................................................................................................. 34
§ 113 Fördjupad översiktsplan för området kring Korsgården.......................................... 35

Sammanträdesprotokoll
Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-04-28

§ 86

Svar på motion från Patrik Andersson (V), Daniel
Riazat (V) och Kicki Stoor (V) Låt anställda i
kommunen få ge blod på betald arbetstid
KS0507/14

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen bifalls då det ligger i Falu kommuns strävan av att
stärka bilden av en socialt ansvarstagande organisation. Det är även
angeläget att bidra till och underlätta för alla som kan och vill lämna
blod då det saknas blodgivare i hela landet.
Sammanfattning
I en motion från Patrik Andersson, Daniel Riazat och Kicki Stoor föreslås att
anställd i Falu kommun ska ha rätt att lämna blod på betald arbetstid,
en timma/tillfälle.
Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Motion 2014-08-16.
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-03-23.
Protokoll från ledningsutskottet 2015-04-14, § 45.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag.
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§ 87

Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Ta fram
en kompetensförsörjningsplan för offentlig sektor
KS0096/14

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1.
Motionen bifalls i den del som handlar om att ta fram en strategisk
kompetensförsörjningsplan.
2.

Motionen är besvarad i den del som avser inrättande av tillfällig
fullmäktigeberedning.

Sammanfattning
Maria Gehlin föreslår i en motion att kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig
fullmäktigeberedning som får i uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsplan
som ska syfta till att förbättra arbets- och lönevillkoren för anställda inom Falu
kommun och på det sättet säkerställa kommunens välfärd även i framtiden.
Personalkontoret föreslår att motionen bifalls i den del som handlar om att ta
fram en kompetensförsörjningsplan. Motionen är besvarad i den del som avser
inrättade av en tillfällig fullmäktigeberedning.
Ledningsutskottet beslutade att motionen är besvarad i sin helhet.
Beslutet är enligt personalkontorets förslag med tillägget strategisk
kompetensförsörjningsplan.
Beslutsunderlag
Motion 2014-01-05.
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-03-31.
Protokoll från ledningsutskottet 2015-04-14, § 46.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Maria Gehlin (FAP) och
Mikael Rosén (M): Enligt personalkontorets förslag med tillägget strategisk
kompetensförsörjningsplan.
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§ 88

Svar på motion från Mikael Rosén (M)
Marknadsföringsavtal med John Lindberg Trio
KS0322/13

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen bifalls.
Sammanfattning
Mikael Rosén föreslår i en motion att Falu kommun tecknar ett marknadsföringsavtal med John Lindberg Trio liknande det avtal som redan finns med t ex Sabaton.
Under våren förväntas en kommunikationsplattform antas av kommunfullmäktige
och som en konsekvens av den bör det tas fram en tydlig policy för marknads- och
sponsringsfrågor.
Beslutet är enligt kommunikationskontorets och ledningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Motion 2013-04-03.
Kommunikationskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-26.
Protokoll från ledningsutskottet 2015-04-14, § 47.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag.
Patrik Andersson (V): Avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt ledningsutskottets förslag (bifall).
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§ 89

Svar på motion från Christina Haggren (M), Anna
Hägglund (C), Maria Gehlin (FAP), Svante ParsjöTegner (FP) och Ingrid Näsman (KD) Hållbar
utveckling
KS0644/11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionens första punkt bifalls, att budgetprocessen utvecklas så att
kommunens arbete med hållbarhetsprogrammen ingår som en integrerad
del i budgetprocessen.
I övrigt är motionen besvarad.
Reservation
Maria Gehlin (FAP) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Christina Haggren, Anna Hägglund, Maria Gehlin, Svante Parsjö Tegnér och
Ingrid Näsman föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att ge ett
flertal uppdrag till kommunstyrelsen med sikte att förbättra det strategiska arbetet
med hållbarhetsprogrammen.
1. Se till att budgetprocessen utvecklas så att kommunens arbete med
hållbarhetsprogrammen ingår som en integrerad del i budgetprocessen.
2. Se till att den kommunövergripande tjänstemannaorganisationen för kommunens
hållbarhetsarbete förstärks och knyts närmare kommunstyrelsen/kommundirektören samt
att de tre hållbarhetsprogrammens lika status markeras.
3. Se till att det tvärsektoriella arbetet inom Säker- och trygg stärks på den strategiska
nivån och att arbetet ges förutsättningar att utvidgas.
4. Inrätta en social investeringsfond under kommunstyrelsen på förslagsvis 15 mkr och ta
fram förslag på socioekonomiska strategier med närmare precisering om fondens ändamål
och hur medlen ska disponeras.
5. Aktivt uppmuntra och stödja ett arbetsklimat i kommunens verksamhet som är öppet för
nya idéer, förslag och avvikelsehantering.
6. Initiera och stödja insatser för att Falu kommun ska utvecklas som en
forskningsförankrad och lärande organisation.
Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag.
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Beslutsunderlag
Motion 2011-11-21.
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-04-10.
Protokoll från ledningsutskottet 2015-04-14, § 48.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag, bifall till
punkt 1 och besvarad till de övriga 5 punkterna.
Mikael Rosén (M), Håkan Hammar (M) och Patrik Andersson (V): Bifall till
motionens samtliga 6 punkter.
Svante Parsjö Tegnér (FP): Bifall till motionen förutom punkt 4 besvarad.
Beslutsgång
Ordförande ställer Mikael Roséns (M) m fl förslag mot Svante Parsjö Tegnérs (FP)
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mikael Roséns (M) m fl förslag (bifall).
Därefter ställer ordförande Mikael Roséns (M) m fl förslag mot ledningsutskottets
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag
(bifall punkt 1, övriga besvarade).
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande.
Ja-röst: Ledningsutskottets förslag
Nej-röst: Mikael Roséns m fl förslag.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt ledningsutskottets
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), Håkan Hammar (M), Katarina Gustavsson (KD),
Svante Parsjö Tegnér (FP), Maria Gehlin (FAP), Patrik Andersson (V) och
Madelene Vestin (SD).
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§ 90

Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) om
förbättrat brandskydd för de äldre
KS0369/14

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att i samråd med Räddningstjänsten
Dala Mitt ta fram en checklista att användas vid riskinventering i ordinärt
boende.
2. Motionen är för övrigt besvarad.
Sammanfattning
I en motion från Katarina Gustavsson föreslås åtgärder i form av riskinventering
och utbildning av omvårdnadsnämndens personal för att öka brandskyddet för de
äldre.
Beslutet är enligt serviceutskottets förslag i beslutspunkt 1.
För övrigt är motionen besvarad.
Beslutsunderlag
Motion 2014-05-09.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-27.
Protokoll från serviceutskottet 2015-04-15, § 44.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Bifall till punkt 1 i serviceutskottets förslag
och i övrigt besvarad.
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§ 91

Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD)
om installation av mikrofoner i rådhusets
sammanträdesrum
KS0327/14

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Motionen återremitteras till serviceförvaltningen för att utreda
kostnaderna för installation av ljudanläggning med mikrofoner i
Rådhusets Sessionssal.
Sammanfattning
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att mikrofoner installeras i de sammanträdesrum i Rådhuset där kommunstyrelsen och dess utskott sammanträder.
Serviceutskottet föreslår att kostnaderna återredovisas inför slutbehandling av Budget
2016.
Beslutsunderlag
Motion 2014-04-15.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-26.
Protokoll från kommunstyrelsens serviceutskott 2015-04-15, § 45.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Motionen återremitteras till serviceförvaltningen
för att utreda kostnaderna för installation av ljudanläggning med mikrofoner i
Rådhusets Sessionssal.
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§ 92

Begäran om överföring av investeringsmedel från
2014 till 2015

KS0014/15
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget år 2015
utökas med 28,2 mnkr för att slutföra pågående investeringsprojekt från
2014.

2.

Serviceförvaltningen, kommunfastigheters investeringsbudget år 2015
utökas med 45,3 mnkr för att slutföra pågående investeringsprojekt från
2014.

3.

Omvårdnadsnämndens investeringsbudget år 2015 utökas med 1,6
mnkr för att slutföra pågående investeringsprojekt från 2014.

4.

Ledningsförvaltningen, kommunikationskontorets investeringsbudget
år 2015 utökas med 3,8 mnkr för att slutföra pågående
investeringsprojekt från 2014.

Reservation
Mikael Rosén (M), Håkan Hammar (M), Svante Parsjö Tegnér (FP),
Maria Gehlin (FAP), Patrik Andersson (V) och Madelene Vestin (SD) reserverar
sig mot beslutet.
Sammanfattning
Förvaltningarna lämnar årligen in begäran om överföring av investeringsmedel för
pågående projekt som har försenats och därmed inte avslutats under innevarande år.
Årets överföring från 2014 föreslås till 79,0 mnkr (se bilaga). Förutom de nu begärda
överföringarna av investeringsmedel har kommunfullmäktige i november 2014 redan
beslutat om en investeringsram på 226 mnkr med prioriterade projekt för 2015.
Beslutet är enligt ekonomikontorets förslag.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-04-14.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Jonny Gahnshag (S),
Lena Johnsson (S) och Mats Dahlström (C): Enligt ekonomikontorets förslag.
Mikael Rosén (M), Håkan Hammar (M), Maria Gehlin (FAP) och
Svante Parsjö Tegnér (FP), Katarina Gustavsson och Madelene Vestin (SD):
Återremiss (bilaga § 92).
Patrik Andersson (V): Bifall till punkt 2, att överföra 45,3 mnkr. Övriga summor
återremitteras.
Beslutsgång
Ordförande ställer Mikael Roséns m fl förslag om återremiss mot att ärendet ska avgöras
idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet avgörs idag.
Ordförande ställer därefter Patrik Anderssons (V) förslag mot ekonomikontorets
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ekonomikontorets förslag.
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§ 93

Hemställan om kapitaltillskott till Västra Falun
Fastigheters AB
KS0268/15

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Lämna ett aktieägartillskott till Västra Falun Fastighets AB
om 1 500 000 kronor.
2. Finansiera aktieägartillskottet inom ramen för
kommunstyrelsens finansförvaltning (K900).
Sammanfattning
Västra Falun Fastighets AB, som är helägt av Falu kommun, har den 30 mars
2015 inkommit med en begäran om aktieägartillskott om 1 500 000 kronor
för att säkerställa att bolaget inte ska ha förbrukat aktiekapitalet inom de
närmaste månaderna. Bakgrunden är att bolaget dels prognostiserar en förlust
i löpande förvaltning under året om ca 700 000 kronor, dels att bolaget
planerar en arkeologisk slutundersökning inom en av bolagets fastigheter
samt en oljesanering. Dessa åtgärder måste genomföras för att möjliggöra en
nybyggnation i kvarteret.
Beslutet är enligt ekonomikontorets och ledningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Begäran om kapitaltillskott till Västra Falun Fastighets AB 2015-03-30.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-03-31.
Protokoll från ledningsutskottet 2015-04-14, § 50.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Patrik Andersson (V):
Enligt ledningsutskottets förslag.
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§ 94

Godkännande av årsredovisning 2014 för Falu
kommuns förvaltade stiftelser
KS0030/15

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Godkänna årsredovisningen för 2014 för Falu kommuns förvaltade stiftelser
med däri gjorda dispositioner.
2. I övrigt lägga årsredovisningen till protokollet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande Susanne Norberg överlämnar årsredovisningen
2014 för Falu kommuns förvaltade stiftelser.
Beslutet är enligt ekonomikontorets och ledningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-03-05.
Årsredovisning för Falu kommuns samförvaltade stiftelser 2014.
Protokoll från ledningsutskottet 2015-04-14, § 49.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag.
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§ 95

Godkännande av tillägg till taxa för Falu kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning gällande
särtaxa inom Länsbodarna och HerrgårdsvikenSundet
KS0216/15

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Godkänna tillägg till taxa för Falu kommuns allmänna vatten och
avloppsanläggning gällande särtaxa inom Länsbodarna och
Herrgårdsviken-Sundet, att gälla fr o m den 1 januari 2015.
Sammanfattning
Falu och Energi & Vatten AB (FEV) föreslår inga principiella ändringar i taxan.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 12 februari 2015
att inrätta ett verksamhetsområde enligt vattentjänstlagen för områdena
Länsbodarna och Herrgårdsviken-Sundet samt att särtaxa enligt
vattentjänstlagen ska tillämpas. Vattentjänstlagen kräver att kommunfullmäktige reviderar taxan där det klart framgår i vilka områden särtaxan
tillämpas.
Enligt vattentjänstlagen ska kostnaderna för den allmänna va-anläggningen
fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. Om vattentjänsterna för en viss fastighet eller vissa fastigheter på grund av särskilda
omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra
fastigheter i verksamhetsområdet ska avgifterna bestämmas med hänsyn till
skillnaderna (särtaxa).
Beslutet är enligt stadskansliets och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-03-18.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-04-13, § 47.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mats Dahlström (C):
Enligt utvecklingsutskottets förslag.
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§ 96

Försäljning av del av Hälsinggården 24:1,
Hälsinggårdsskolan
KS0673/14

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Markanvisningsavtal avseende fastigheten Hälsinggården 24:1,
del av godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att tillsammans med
exploateringschefen underteckna markanvisningsavtalet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens fastighetsutskott behandlade ärendet den 7 september
2014. Därefter påbörjade stadsbyggnads- och näringslivskontoret
planering av försäljning.
Redovisning av anbud samt genomförd försäljningsprocess behandlades i
kommunstyrelsens utvecklingsutskott den 16 mars 2015 och uppdrag att
upprätta markanvisningsavtal enligt diskussionerna på sammanträdet
gavs.
Beslutsunderlag
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-28.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-04-28

§ 97

Utökning av verksamhetsområdet för den
allmänna va-anläggningen för ny detaljplan
för bostäder mellan Herrhagsvägen och
Björklunden
KS0250/15

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen avseende vatten,
spillvatten samt dag- och dränvatten utökas att omfatta den planerade
bostadsbebyggelsen mellan Herrhagsvägen och Björklunden.
Sammanfattning
Det planerade nya bostadsområdet mellan Herrhagsvägen och Björklunden är
beläget utanför verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen. Inför
utbyggnaden av va-nätet till det nya bostadsområdet ska kommunfullmäktige
fatta beslut om utökning av verksamhetsområdet. Beslutet om utökningen av
verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen avseende vatten,
spillvatten samt dag- och dränvatten omfattar den andra etappen av utbyggnaden
för bostäder vid Herrhagsvägen.
Kommunfullmäktige beslutade den 8 maj 2014 om utvidgning av verksamhetsområdet för va för den första etappen. Detaljplanen för den andra etappen är
utställd för granskning under tiden den 11 mars till den 7 april 2015.
Kommunfullmäktige beslutade den 8 november 2007 att utökning och
inskränkning av verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen bestäms
av kommunfullmäktige efter samråd med Falu Energi & Vatten AB.
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens och
utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-31.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-04-13, § 48.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-04-28

§ 98

Utvidgning av verksamhetsområde för allmänt
vatten och spillvatten i Björklunden och
Lövhyddan
KS0253/15

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen avseende vatten
och spillvatten utökas till att omfatta Björklunden och Lövhyddan.
Sammanfattning
Under arbetet med Falu kommuns VA-plan konstateras att området
Björklunden/Lövhyddan har högt grundvatten och nära till berg vilket ger risk
för påverkan från avloppen på dricksvattnet. För att åtgärda denna typ av problem
inom Falu tätort är den mest lämpliga lösning att området tas in i det allmänna
VA-nätet. I VA-planearbetet konstaterades att detta bör göras i samband med att
bostadsområde för småhus byggs i skogsområdet mellan Herrhagen och Björklunden.
Kommunfullmäktige antog den 13 mars 2014 ett detaljplaneprogram för området
Herrhagen-Björklunden. Programmet utreder förutsättningar och möjlig utbredning
för den exploatering av småhus som för närvarande pågår mellan Herrhagsvägen och
Björklunden. I programmet sägs att i samband med utbyggnad av allmänt VA inom
nybyggnadsomårdet ska också fastigheterna i Björklunden/Lövhyddan tas in i
verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens och utvecklingsutskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-01.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-04-13, § 49.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt utvecklingsutskottets förslag.
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-04-28

§ 99

Ansökan om bidrag ur stiftelsen Samfond K1 2015
KS0236/15

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Stiftelsens disponibla medel fördelas lika mellan kultur- och fritids
förvaltningens två ansökningar gällande dels brandskydd av
kulturfastigeter och dels kulturreservatet Dikarbacken.
2. Ansökan från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning avslås.
Sammanfattning
Kungörelse om att bidrag kan sökas ur rubricerad stiftelse har varit anslagen på
kommunens anslagstavla i rådhuset under tiden den 2 december 2014 till den
21 januari 2015.
Tre ansökningar har inkommit, dels från Falu kommuns miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning om bidrag på 100 000 kronor till att hålla en standard, utöver
normal kommunal standard, på planteringar i centrala stadsparker i Falun, eventuella
beviljade medel avses att användas under år 2016, dels från kultur- och fritidsförvaltningen om bidrag med 100 000 kronor som delfinansiering för att genomföra ett
projekt som syftar till att öka brandskyddet i tio kulturfastigheter inom Falu kommun,
dels från samma förvaltning om bidrag med 100 000 kronor som delfinansiering för
att genomföra ett mångårigt projekt för att restaurera kulturreservatet Dikarbacken,
eventuella beviljade medel avses att användas under år 2016.
Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-03-26.
Protokoll från ledningsutskottet 2015-04-14, § 51.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag.
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-04-28

§ 100

Godkännande att ingå i gemensam
språktolknämnd i Dalarna
KS0245/15

Beslut
Samarbetsavtal samt reglemente för språktolknämnden godkänns och gäller
från och med den 1 juni 2015.
Protokollsanteckning
Maria Gehlin (FAP): Uppmaning till att använda telefontolk oftare samt att en maxgräns
för reseersättning för tolkar är reglerad.
Madelene Vestin (SD) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning
Nämnden ska, inom ramen för den kommunala kompetensen utföra
språktolkförmedlingstjänster. Nämnden ska också teckna uppdragsavtal med tolkar
för att tillgodose myndigheternas egna behov av kompetenta och tillgängliga kontakttolkar.
Borlänge kommun är värdkommun.
Beslutet är enligt stadskansliets förslag.
Beslutsunderlag
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-04-20.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Katarina Gustavsson (KD),
Maria Gehlin (FAP) och Maj Ardesjö (MP): Enligt stadskansliets förslag.
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-04-28

§ 101

Antagande av kommunikationspolicy och
kommunikationsplattform
KS0672/14

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Anta föreslagna kommunikationspolicy och
kommunikationsplattform.
2. Besluta att kommunstyrelsen får hantera mindre justeringar i
kommunikationspolicyn och kommunikationsplattformen samt tillägg
av bilagor till respektive dokument.
Protokollsanteckning
Katarina Gustavsson (KD) och Svante Parsjö Tegnér (FP) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Falu kommun måste bli tydligare i sin kommunikation. Tydlighet skapas genom
igenkänning – man ska veta hur Falu kommun ser ut (bild, språk och form) och man
ska veta vad kommunen står för. Falu kommuns kommunikationsstrategi består av
flera delar, varav två av dem bildar grunden för vår kommunikationsstrategi. Övriga
delar är grafisk profil, kanalstrategi, evenemangsstrategi, marknadsförings- och
sponsringsstrategi.
Beslutsunderlag
Kommunikationskontorets tjänsteskrivelse 2015-04-15.
Kommunikationspolicy.
Kommunikationsplattform.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Jonny Gahnshag (S)
och Linnea Risinger (MP): Enligt kommunikationskontorets förslag.
Patrik Andersson (V), Svante Parsjö Tegnér (FP) och Katarina Gustavsson (KD):
Avslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunikationskontorets förslag.
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-04-28

§ 102

Svar på medborgarförslag Rätt för blodgivare
anställda i Falu kommun att lämna blod på
arbetstid
KS0221/12

Beslut
Medborgarförslaget bifalls då det ligger i Falu kommuns strävan av att
stärka bilden av en socialt ansvarstagande organisation. Det är även
angeläget att bidra till och underlätta för alla som kan och vill lämna
blod då det saknas blodgivare i hela landet.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att anställda i Falu kommun ska ha rätt att lämna
blod på betald arbetstid, en timma/tillfälle.
Beslutet är enligt personalkontorets och ledningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2012-02-21.
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-03-23.
Protokoll från ledningsutskottet 2015-04-14, § 44.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag.

_________________________________________________________________________
Sänds till
Medborgarförslagsställaren
Samtliga förvaltningar och kontor
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-04-28

§ 103

Svar på medborgarförslag Webbkameror vid
nybyggnad av resecentrum
KS0522/13

Beslut
Medborgarförslaget är besvarat. Förslaget har hanterats av projektledningen för
Resecentrum. Det har inte varit möjligt att tillmötesgå förslagsställaren då det
dels inte varit möjligt med hänsyn till skydd för den presonliga integriteten
för allmänheten, dels att det inte fanns en lämplig plats för montering av
webkamerautrustningen under arbetets gång.
Protokollsanteckning
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott konstaterar med beklagande att förslaget
inte fått en prövning i politiska forum inom rimlig tid och framför i detta beslut en
ursäkt till förslagsställaren för detta.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att webbkameror sätts upp vid byggandet av
resecentrum i Falu så att faluborna får information om och insyn på
resecentrums uppförande.
Beslutet är enligt utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-08-28.
Kommunikationskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-26.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-04-13, § 51.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mikael Rosén (M): Enligt
utvecklingsutskottets förslag.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Medborgarförslagsställaren
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-04-28

§ 104

Ansökan ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond
KS0200/15

Beslut
Bidrag om 400 000 kronor ur Stiftelsen Hjalmar Grönblads fond
för Falu stads förskönande lämnas till Falu kommuns miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltning för att fortsätta att utveckla stadens
parker och grönområden med fler blomsterutsmyckningar och
planteringar.
Sammanfattning
Kungörelse om att bidrag kan sökas ur rubricerad stiftelse har varit anslagen på
kommunens anslagstavla i Rådhuset under tiden den 2 december 2014 till den
21 januari 2015.
En ansökan har inkommit från Falu kommuns miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning avseende bidrag om 400 000 kronor att användas till att fortsätta att
utveckla stadens parker och grönområden med fler blomsterutsmyckningar och
planteringar.
Beslutet är enligt ekonomikontorets och ledningsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-03-26.
Protokoll från ledningsutskottet 2015-04-14, § 52.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S): Enligt ledningsutskottets förslag.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomikontoret
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-04-28

§ 105

Beslut om upphandling av gymnasial
vuxenutbildning
KS0181/15

Beslut
1. Upphandlingsrapporten godkänns och anbudsgivare enligt
anbudsbeslut antas.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Protokollsanteckning
Svante Parsjö Tegnér (FP) och Patrik Andersson (V) avstår från att delta i beslutet.
Sammanfattning
Vuxenutbildningens överenskommelse med gymnasieskolan avslutas den 31 juli 2015
inom utbildningsområdena allmänna ämnen på gymnasial nivå för vuxna samt
restaurang- och livsmedelsutbildning. Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsens
verksamhetsutskott har arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen
enligt uppdrag att upphandla utbildningsområdena ovan genomfört uppdraget enligt
Lagen om offentlig upphandling.
Beslutsunderlag
Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningens
tjänsteskrivelse 2015-04-13.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-04-28

§ 106

Svar på remiss från Vattenmyndigheten
Bottenhavet förvaltningsplan och åtgärdsprogram
för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021
KS0150/15

Beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
18 mars 2015, med komplettering av yttrande angående åtgärdsprogram
m m för Bottenhavets Vattendistrikt daterad 27 april 2015, överlämnas
till Vattenmyndigheten Bottenhavet som Falu kommuns svar på remissen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt har upprättat Förslag till
förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2015-2021 för
Bottenhavets vattendistrikt. Förslagen är ute på remiss till den 30 april 2015.
Efter avslutad remiss kommer Vattenmyndigheten att besluta om åtgärderna
som ska gälla för perioden 2015-2021.
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag med
kompletterande yttrande.
Beslutsunderlag
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-18.
Kompletterande yttrande angående åtgärdsprogram m m för
Bottenhavets Vattendistrikt 2015-04-27.
Förslag till beslut
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Mats Dahlström (C): Enligt
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens svar, med komplettering av yttrande
angående åtgärdsprogram m m för Bottenhavets Vattendistrikt, överlämnas som
Falu kommuns svar på remissen.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Vattenmyndigheten Bottenhavet
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-04-28

§ 107

Begäran om genomförande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder inklusive gång- och cykelväg
på väg 875 i Sundborn och åtgärdsvalsstudier
längs väg 850
KS0251/15

Beslut
1. Falu kommun föreslår att Region Dalarna med stöd av framtagen
åtgärdsvalsstudie för väg 875 i Sundborn avsätter medel från
Länstransportplanen så att Trafikverket kan genomföra föreslagna
åtgärder och nödvändig planprocess.
2. Falu kommun föreslår att Region Dalarna avsätter medel från
Länstransportplanen så att Trafikverket kan genomföra två
åtgärdsvalsstudier på väg 850, Backa bro/Danholn-Sveden och
genom Svärdsjö.
Sammanfattning
Problemet längs väg 875 är att oskyddade trafikanter tvingas gå och cykla på
bilvägen för att ta sig till olika målpunkter i Sundborn. Trafikverket genomförde
i början av 2014 en förenklad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) på väg 875 genom Sundborn,
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter längs med väg 875
i Sundborn (ÅVS Sundborn). Nu önskar Falu kommun att Region Dalarna beslutar
om att avsätta medel från länstransportplanen så att Trafikverket kan genomföra
de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna och nödvändig planprocess.
Dessutom önskar Falu kommun att medel från länstransportplanen avsätts för två
åtgärdsvalsstudier längs med väg 850, Backa bro/Danholn-Sveden och genom
Svärdsjö/Borgärdet. Åtgärdsvalsstudierna bör göras enligt beslutad prioritetsordning i Cykelplan för Falu kommun antagen i kommunfullmäktige i april 2014.
Beslutet är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-19.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-04-13, § 52.
Förslag till beslut
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Håkan Hammar (M): Enligt
utvecklingsutskottets förslag.
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-04-28
_________________________________________________________________________
Sänds till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-04-28

§ 108

Fyllnadsval av ledamot i styrgruppen för handelns
utveckling
KS0002/15

Beslut
Jan E Fors (M) väljs som ny ledamot i styrgruppen för handelns utveckling.
Sammanfattning
Sten H Larsson har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i styrgruppen för handelns
utveckling och ny ledamot behöver utses.

_________________________________________________________________________
Sänds till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-04-28

§ 109

Val av representanter till referensgruppen för
vägföreningarna
KS0002/15

Beslut
Camilla Sparring (C) och Mikael Rosén (M) väljs som representanter till
referensgruppen för vägföreningarna.
Sammanfattning
Referensgruppen för vägföreningarna är en parlamentarisk grupp som syftar till att skapa
bra dialog med vägföreningarna i kommunen. Två representanter från kommunstyrelsen
ska utses till referensgruppen.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-04-28

§ 110

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 Gemensamma
nämnden för upphandling
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
Gemensamma nämnden för upphandling.
Beslutsunderlag
Protokoll från Rådsordförandemöte 2015-03-09.
Protokoll från Gemensamma nämnden för u pphandling 2015-02-16.
Protokoll från Rådsordförandemöte 2015-02-13.
Protokoll från Region Dalarna 2015-02-11.
Protokoll från Region Dalarna konstituerande sammanträde 2015-01-08.

Sammanträdesprotokoll
Falu kommun
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-04-28

§ 111

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
Sammanträdesdatum
2015-04-28

§ 112

Delegationsärenden
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
Sammanträdesdatum
2015-04-28

§ 113

Fördjupad översiktsplan för området kring
Korsgården
KS0656/14

Beslut
Ärendet remitteras till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
för en konsekvensbeskrivning av kostnader för att genomföra en
fördjupad översiktsplan för hela området kring Korsgården.
Sammanfattning
Patrik Andersson (V) lyfter ärendet med anledning av Länsstyrelsen Dalarnas
skrivelse kring detaljplaneärendet kring Korsgården och begär att arbetet med en
fördjupad översiktsplan ska inledas för hela området.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Susanne Norberg (S) med instämmande av Jonny Gahnshag (S):
Avslag.
Patrik Andersson (V): Remittera ärendet till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för en konsekvensbeskrivning av kostnader för att genomföra en
fördjupad översiktsplan för hela området kring Korsgården.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Patrik Anderssons förslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget.
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande.
Ja-röst: Avslag.
Nej-röst: Patrik Anderssons förslag.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster och 8 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Patrik Anderssons
förslag.
Ja: Susanne Norberg (S), Jonny Gahnshag (S), Lena Johnsson (S),
Mats Dahlström (C), Erik Eriksson (MP), Maj Ardesjö (MP) och Madelene Vestin (SD).
Nej: Mikael Rosén (M), Lars-Göran Johansson (S), Camilla Sparring (C),
Håkan Hammar (M), Katarina Gustavsson (KD), Svante Parsjö Tegnér (FP),
Maria Gehlin (FAP) och Patrik Andersson (V).
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