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§ 149

Budget 2016 och ekonomisk plan för 2017-18
samt mål för god ekonomisk hushållning
KS0001/15

Beslut
1. Utdebiteringen fastställs till 22:54 per skattekrona för 2016.
2. Finansiella mål och riktlinjer fastställs för vad som är god ekonomisk hushållning
enligt vad som framgår av avsnitt 3 i dokumentet Budget 2016 och ekonomisk plan
2017-2018.
3. Kommunens upplåningsram fastställs till 1 300 mnkr för år 2016.
4. Driftbudget- och investeringsramar för 2016 för kommunstyrelsen och nämnderna i
enlighet med vad som anges i budgetdokumentet och dess satser.
5. I budgetdokumentet redovisad resultat-, kassaflödes- och balansbudget för år 2016.
6. Ekonomisk plan för driftbudget- och investeringsramar för 2017-2018 för
kommunstyrelsen och nämnderna i enlighet med vad som anges i budgetdokumentet
och dess satser.
7. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att upprätta verksamhetsplan och
budget utifrån angivna prioriteringar och fastställd ram för år 2016 enligt
budgetdokumentet.

Reservation
Samtliga ledamöter från Moderaterna, Folkpartiet, Falupartiet, Kristdemokraterna,
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sina
respektive budgetförslag.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande lämnar Budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2017-2018.
Ärendet har MBL-förhandlats den 21 maj 2015.
Beslutsunderlag
Budget 2016 och flerårsplan 2017-2018 (majoritetens förslag).
Befolkningsutveckling prognos 2015-2025.
Falupartiets förslag till budget 2015-05-31.
Sverigedemokraternas förslag till budget 2015-05-29.
Vänsterpartiets förslag till budget 2015-06-02.
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Folkpartiet Liberalernas förslag till budget 2015-06-08.
Kristdemokraternas förslag till budget 2015-06-09.
Moderaternas förslag till budget 2015-06-09.
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-09, § 114.
Ekonomikontorets ramsammanställning 2015-06-11.
Delbeslut
Av ordföranden föreslagen turordning av inledningsanförande och
arbetsgång godkänns.
Inledning av ärendets behandling och respektive gruppledares
inledningsanförande
Ekonomichef Kjell Nyström och budgetchef Christina Fredricks
redovisar planeringsförutsättningarna.
Susanne Norberg (S), redogör för majoritetens förslag till Budget 2016 och
ekonomisk plan 2017-2018 och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mikael Rosén (M), redogör för Moderaternas förslag till Budget 2016
och ekonomisk plan 2017-2018 och yrkar bifall till Moderaternas förslag.
Mats Dahlström (C), håller Centerpartiets inledningsanförande och yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Patrik Andersson (V) redogör för Vänsterpartiets förslag till Budget 2016
och ekonomisk plan 2017-2018 och yrkar bifall till Vänsterpartiets
förslag.
Mats Nordberg (SD) redogör för Sverigedemokraternas förslag till
Budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2018 och yrkar bifall till
Sverigedemokraternas förslag.
Svante Parsjö Tegnér (FP) redogör för Folkpartiets förslag till Budget
2016 och ekonomisk plan 2017-2018 och yrkar bifall till Folkpartiets
förslag.
Erik Eriksson (MP) håller Miljöpartiets inledningsanförande och yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Maria Gehlin (FAP) redogör för Falupartiets förslag till Budget 2016 och
ekonomisk plan 2017-2018 och yrkar bifall till Falupartiets förslag.
Katarina Gustavsson (KD) redogör för Kristdemokraternas förslag till
Budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2018 och yrkar bifall till
Kristdemokraternas förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens budgetförslag är huvudförslag och de övriga sex budgetarna prövas en och en för att få fram ett
motförslag till kommunstyrelsens förslag, som prövas mot kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige godkänner redovisad
beslutsgång.
Ordföranden finner efter att prövat de sex budgetförslagen att
Moderaternas budget är motförslag till kommunstyrelsens budgetförslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till Budget
2016 och ekonomisk plan 2017-2018.
ALLMÄNPOLITISK DEBATT
Richard Holmqvist (MP) inleder den allmänpolitiska debatten och i den deltar sedan
Mikael Rosén (M), Katarina Gustavsson (KD), Patrik Andersson (V), Mats Nordberg
(SD), Mats Dahlström (C), Jan E Fors (M), Björn Ljungqvist (M), Susanne Norberg (S),
Fredrik Adolphson (FP) och Sofie Eriksson (S).
Förslag till beslut under den allmänpolitiska debatten
Svante Parsjö Tegnér (FP): Bifall till Folkpartiets budgetförslag.
Maria Gehlin (FAP): Bifall till Falupartiets budgetförslag.
Jonny Gahnshag (S), Anna Fält (S), Joakim Storck (C), Erik Eriksson (MP) och
Richard Holmqvist (MP): Bifall till majoritetens budgetförslag.
Monica Lindh (V): Bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.
Mika Savolainen (M): Bifall till Moderaternas budgetförslag.
Delbeslut
Ajournering av sammanträdet för lunch kl. 11:50 – 13:15.
Ärendet ajourneras till kl. 13:35, då förhandlingarna återupptas efter
ärende nummer sex, information om eventuell avveckling av VMbolaget, behandlats.
ÖVERLÄGGNINGAR INOM KOMMUNSTYRELSEN OCH VARJE
NÄMND
Förutom den inledande allmänpolitiska debatten ovan genomförs
överläggningar inom kommunstyrelsen och inom varje nämnd som
redovisas nedan.
Ordföranden informerar om att enligt kommunfullmäktiges arbetsordning
20 § får ordföranden och vice ordförandena vars verksamhetsområde ett
ärende berör delta i överläggningen av ärendet.
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KOMMUNSTYRELSEN
Beslut
1. Kommunstyrelsens anslag för driftverksamhet år 2016 fastställs till 255 553 tkr
och ekonomisk plan för år 2017 och 2018 uppgående till 260 739 tkr respektive
279 866 tkr godkänns.
2. Kommunstyrelsen, serviceförvaltningens investeringsanslag för år 2016 fastställs
till 155 124 tkr och ekonomisk plan för år 2017 och 2018 uppgående till
156 715 tkr respektive 140 134 tkr godkänns.
3. Investeringsanslag för utvecklingsområden totalt för år 2016 fastställs till
38 381 tkr och ekonomisk plan för 2017 och 2018 uppgående till 53 130 tkr
respektive 64 174 tkr godkänns.
4. Anslag/nettointäkt för kommersiella exploateringar och bostadsexploateringar totalt
för år 2016 fastställs till ett anslag om 7 735 tkr och ekonomisk plan för år 2017
och 2018 uppgående till en nettointäkt om 6 570 tkr respektive ett anslag om
3 467 tkr godkänns.
5. Kommunstyrelsen, ledningsförvaltningens och AIKs investeringsanslag för år
2016 fastställs till 6 835 tkr godkänns.
6. Jämlikt avsnitt 3.6.3, punkt 6, i kommunstyrelsens reglemente bemyndiga
kommunstyrelsen att inom en beloppsram av 40 basbelopp i varje enskilt fall,
inom en av kommunfullmäktige i budgeten angiven beloppsram utöva kommunfullmäktiges beslutanderätt.
7. Utöver föregående sats, bemyndiga kommunstyrelsen besluta om försäljning
till nedanstående markprisbelopp, vilka inte innefattar kostnader för Va,
1. Småhusmark för friliggande hus, där kommunen svarar för erforderliga
exploateringsanläggningar, för tomter inom nytillkommande
exploateringsområden till de markpriser som kommunstyrelsen för varje
område fastställer.
2. Industrimark inom Främby, Ingarvet och Tallen, där kommunen
svarar för erforderliga exploateringsanläggningar, till ett markpris av
75 kronor per kvadratmeter inom Främby
100 kronor per kvadratmeter för mark inom nuvarande Ingarvet samt
100 kronor per kvadratmeter inom Östra Tallen
8. Fastställa registreringsavgiften för tomtkön till 600 kronor och avgiften för
förlängning av registrering till 300 kronor.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Gehlin (FAP): Bifall till Falupartiets förslag till budget 2016 och
ekonomisk plan 2017-2018 för kommunstyrelsen.
Lars-Göran Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2018 för kommunstyrelsen.
Monica Lindh (V): Bifall till Vänsterpartiets förslag till budget 2016 och
ekonomisk plan 2017-2018 för kommunstyrelsen.
Yttranden
Susanne Norberg (S), Mikael Rosén (M), Patrik Andersson (V), Svante Parsjö Tegnér
(FP), Jan E Fors (M), Katarina Gustafsson (KD) och Camilla Sparring (C) yttrar sig i
ärendet.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Beslut
1. Barn- och utbildningsnämndens anslag för driftverksamheten år 2016 fastställs
till 1 229 610 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2017 och 2018
uppgående till 1 264 733 tkr respektive 1 289 835 tkr godkänns.
2. Barn- och utbildningsnämndens investeringsanslag för verksamheten fastställs
till 8 000 tkr för år 2016 och ekonomisk plan år 2017 och 2018 uppgående till
6 600 tkr årligen godkänns.
Delbeslut
Inläggens längd kortas ner från 3 minuter till 2 minuter.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jessica Wide (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2016
och ekonomisk plan 2017-2018 för barn- och utbildningsnämnden.
Björn Ljunqvist (M): Bifall till Moderaternas förslag till budget 2016 och
ekonomisk plan 2017-2018 för barn- och utbildningsnämnden.
Katarina Gustavsson (KD): Bifall till Kristdemokraternas förslag till
budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2018 för barn- och utbildningsnämnden.
Maria Gehlin (FAP): Bifall till Falupartiets förslag till budget 2016 och
ekonomisk plan 2017-2018 för barn- och utbildningsnämnden.
Fredrik Adolphson (FP): Bifall till Folkpartiets förslag till budget 2016 och
ekonomisk plan 2017-2018 för barn- och utbildningsnämnden.
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Yttranden
Patrik Andersson (V), Svante Parsjö Tegnér (FP), Jan E Fors (M) och Joakim
Storck (C) yttrar sig i ärendet.
OMVÅRDNADSNÄMNDEN
Beslut
1. Omvårdnadsnämndens anslag för driftverksamheten år 2016 fastställs till
668 539 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2017 och 2018
uppgående till 702 752 tkr respektive 712 918 tkr godkänns.
2. Omvårdnadsnämndens investeringsanslag för 2016 fastställs till 3 500 tkr och
ekonomisk plan för år 2017 och 2018 uppgående till 3 500 tkr årligen godkänns.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hägglund (C) med instämmande av Mats Nordberg (SD): Bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget 2016 och ekonomisk plan 20172018 för omvårdnadsnämnden.
Christer Carlsson (M): Bifall till Moderaternas förslag till budget 2016
och ekonomisk plan 2017-2018 för omvårdnadsnämnden.
Pia Persson (V): Bifall till Vänsterpartiets förslag till budget 2016 och
ekonomisk plan 2017-2018 för omvårdnadsnämnden.
Maria Gehlin (FAP): Bifall till Falupartiets förslag till budget 2016 och
ekonomisk plan 2017-2018 för omvårdnadsnämnden.
Yttranden
Patrik Andersson (V), Svante Parsjö Tegnér (FP), Anna Fält (S), Katarina
Gustavsson (KD), Christer Falk (S) och Monica Lindh (V) yttrar sig i ärendet.
SOCIALNÄMNDEN
Beslut
1. Socialnämndens anslag för driftverksamheten år 2016 fastställs till 464 107 tkr
och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2017 och 2018 uppgående till
469 826 tkr respektive 475 438 tkr godkänns.
2. Socialnämndens driftanslag för ekonomiskt bistånd år 2016 fastställs till
92 543 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2017 och 2018
uppgående till 91 740 tkr årligen godkänns.

3. Socialnämndens investeringsanslag för 2016 fastställs till 250 tkr och
ekonomisk plan för år 2017 och 2018 uppgående till 250 tkr årligen godkänns.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Christina Knutsson (S) med instämmande av Agneta Ängsås (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2018 för socialnämnden.
Göran Forsén (M): Bifall till Moderaternas förslag till budget 2016 och
ekonomisk plan 2017-2018 för socialnämnden.
Yttranden
Patrik Andersson (V) och Katarina Gustavsson (KD) yttrar sig i ärendet.
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens anslag för driftverksamheten år 2016

fastställs till 135 123 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2017
och 2018 uppgående till 138 924 tkr respektive 140 971 tkr godkänns.
2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens driftanslag för kollektivtrafik och
färdtjänst år 2016 fastställs till 48 944 tkr och ekonomisk plan för driftanslag
för år 2017 och 2018 uppgående till 49 678 tkr respektive 50 423 tkr godkänns.
3. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsanslag för verksamheten
fastställs till 19 050 tkr för år 2016 och ekonomisk plan år 2017 och 2018
uppgående till 20 050 tkr respektive 7 750 tkr godkänns.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jonny Gahnshag (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2016 och
ekonomisk plan 2017-2018 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Yttranden
Anders Runström (FAP), Richard Holmqvist (MP), Patrik Andersson (V), Svante
Parsjö Tegnér (FP), Mikael Rosén (M) och Katarina Gustavsson (KD) yttrar sig i ärendet.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämndens anslag för driftverksamheten år 2016 fastställs
till 184 319 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2017 och 2018
uppgående till 185 899 tkr respektive 188 616 tkr godkänns.
2. Kultur- och fritidsnämndens investeringsanslag för verksamheten fastställs
till 9 725 tkr för år 2016 och ekonomisk plan år 2017 och 2018 uppgående
till 8 425 tkr respektive 5 025 tkr godkänns.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Staffan Nilsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2016
och ekonomisk plan 2017-2018 för kultur- och fritidsnämnden.
Jan-Olof Montelius (M): Bifall till Moderaternas förslag till budget 2016
och ekonomisk plan 2017-2018 för kultur- och fritidsnämnden.
Yttranden
Åsa Nilser (FP), Patrik Andersson (V), Jonas Lennerthson (S), Maria Gehlin (FAP),
Svante Parsjö Tegnér (FP) och Lars-Göran Johansson (S) yttrar sig i ärendet.
MYNDIGHETSNÄMNDEN FÖR MILJÖ- OCH BYGGÄRENDEN
Beslut
Myndighetsnämndens anslag för driftverksamheten år 2016 fastställs till
10 190 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2017 och 2018
uppgående till 10 343 tkr respektive 10 498 tkr godkänns.
Förslag till beslut på sammanträdet
Dan Westerberg (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2016
och ekonomisk plan 2017-2018 för myndighetsnämnden för miljö- och
byggärenden.
VAL- OCH DEMOKRATINÄMNDEN
Beslut
Val- och demokratinämndens anslag för driftverksamheten år 2016 fastställs
till 754 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2017 och 2018
uppgående till 765 tkr respektive 777 tkr godkänns.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Fält (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2016 och
ekonomisk plan 2017-2018 för val- och demokratinämnden.
Håkan Hammar (M): Bifall till Moderaternas förslag till budget 2016 och
ekonomisk plan 2017-2018 för val- och demokratinämnden.
GEMENSAM NÄMND FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAG,
TOBAKSLAG OCH LÄKEMEDELSLAG
Beslut
För gemensamma nämnden för prövning och tillsyn enligt alkohollag,
tobakslag och läkemedelslag anslås 857 tkr år 2016 och planerade anslag
för år 2017 och 2018 till 866 tkr respektive 874 tkr godkänns.

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
Falu kommun
Sammanträdesdatum
2015-06-18
Förslag till beslut på sammanträdet
Christina Knutsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget
2016 och ekonomisk plan 2017-2018 för gemensamma nämnden för
prövning och tillsyn enligt alkohollag, tobakslag och läkemedelslag.
GEMENSAM NÄMND FÖR UPPHANDLINGSSAMVERKAN
Beslut
För gemensamma nämnden för upphandlingscenter anslås 4 827 tkr år
2016 och planerade anslag för år 2017 och 2018 till 4 895 tkr respektive
4 963 tkr godkänns. Samtliga belopp inkluderar även stödtjänster utöver
basavtalet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mats Dahlström (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget
2016 och ekonomisk plan 2017-2018 för gemensamma nämnden för
upphandlingssamverkan.
ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET
Beslut
Överförmyndarverksamhetens anslag för driftverksamheten år 2016
fastställs till 4 063 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2017
och 2018 uppgående till 4 124 tkr respektive 4 186 tkr godkänns.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Karl-Erik Pettersson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2018 för överförmyndarnämnden.
KOMMUNREVISION
Beslut
Kommunrevisionens anslag för driftverksamheten år 2016 fastställs
till 2 046 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2017 och
2018 uppgående till 2 077 tkr respektive 2 108 tkr godkänns.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Karl-Erik Pettersson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag
till budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2018 för kommunrevisionen.
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Kommunfullmäktige
Falu kommun
Sammanträdesdatum
2015-06-18

§ 150

Begäran om överföring av investeringsmedel
från 2014 till 2015
KS0014/15

Beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget år 2015 utökas
med 28,2 mnkr för att slutföra pågående investeringsprojekt från 2014.
2. Omvårdnadsnämndens investeringsbudget år 2015 utökas med 1,6 mnkr
för att slutföra pågående investeringsprojekt från 2014.
3. Ledningsförvaltningen, kommunikationskontorets investeringsbudget år 2015
utökas med 3,8 mnkr för att slutföra pågående investeringsprojekt från 2014.
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 mnkr. 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.
Kommunfullmäktige beslutade den 7 maj 2015 att serviceförvaltningen,
kommunfastigheters investeringsbudget år 2015 utökas med 45,3 mnkr för att slutföra
pågående investeringsprojekt från 2014. I övrigt återremiss (minoritetsåterremiss)
gällande övriga föreslagna överföringar för att omarbetas och integreras med den
investeringsbudget som redan finns.
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-04-14.
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-28, § 92.
Protokoll från kommunfullmäktige 2015-05-07, § 109.
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-09, § 115.
Förslag till beslut på sammanträdet
Susanne Norberg (S) med instämmandeav Erik Eriksson (MP): Enligt
kommunstyrelsens förslag.
Mikael Rosén (M) med instämmande av Madelene Vestin (SD): Avslag.
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Patrik Andersson (V): Enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg att den totala
investeringsbudgeten på 226 miljoner kronor sänks med föreslagna överföringar
gällande investeringar 2014 till 2015 med 33,6 miljoner kronor.
Jonny Gahnshag (S): Avslag till Patrik Anderssons (V) tilläggsyrkande.
Yttranden
Svante Parsjö Tegnér (FP), Maria Gehlin (FAP) och Katarina Gustavsson (KD)
yttrar sig i ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Mikael Roséns m fl. avslagsyrkande mot kommunstyrelsens förslag
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordföranden Jonny Gahnshags avslagsyrkande mot Patrik Anderssons
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Jonny Gahnshags
avslagsyrkande.
_________________________________________________________________________
Skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Omvårdnadsnämnden
Ledningsförvaltningen (ekonomikontoret, kommunikationskontoret)
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§ 151

Ändring av maxtaxa för förskole- och fritidshems avgift
KS0388/15

Beslut
1. Maxtaxetaket för förskole- och fritidshemsavgifter i Falu kommun ska
följa maxtaxenivån enligt Svensk författningssamling 200 l:160.
2. Indexering ska gälla från och med den l augusti 2015.
Sammanfattning
Förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan
och fritidshemmen har ändrats. Ändringen innebär att inkomsttaket i maxtaxan
indexeras. Följden av detta är att de högsta tillåtna avgiftsnivåerna årligen höjs. De
nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka och
därför har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning.
Förskole-och fritidshemsavgiften i Falun, har sedan maxtaxan infördes, följt den
statligt beslutade maxtaxenivån som framgår av maxtaxeförordningen. Nivån
justerades senast 2004. Kommunfullmäktige har tidigare tagit beslut om andra
ändringar i taxan som ska gälla från den 1 augusti varför även indexeringen av
inkomsttaket föreslås gälla från den 1 augusti 2015.
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2015-05-20/§ 68, tjänsteskrivelse
2015-04-24.
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-09, § 116.
Förslag till beslut på sammanträdet
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag.
_________________________________________________________________________
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomikontoret

Sammanträdesprotokoll

19 (51)

Kommunfullmäktige
Falu kommun
Sammanträdesdatum
2015-06-18

§ 152

Ansökan om förlängt kommunalt
borgensåtagande för Falu Tennisklubb
KS0391/15

Beslut
Ansökan om förlängd kommunal borgen tecknas på kvarvarande lån i
Falu Tennisklubb på 2 597 500 kronor på 10 år.
Sammanfattning
Falu Tennisklubb har tidigare beviljats borgen för lån. Lånen har
amorterats ner och idag återstår 2 597 500 kronor. Aktuell amorteringstakt är 250 000 kronor per år. De tidigare borgensåtagandena har löpt ut
och Falu Tennisklubb ansöker om att förnya/förlänga tidigare ingången
borgensförbindelse. Önskad tid för borgensåtagandet baseras på
nuvarande amorteringstakt 10 år.
I samband med tidigare borgensåtaganden lämnade Falu Tennisklubb
tennishallen som säkerhet. 1998 byggdes tennishallen ut. När byggnaden
var klar den 23 oktober 1998 övergick ägandet av hallen till det
nybildade bolaget Falu Tennisklubb Fastighets AB. Det nya huvudavtalet
mellan Falu Tennisklubb och Falu kommun godkändes av
kommunfullmäktige den 23 oktober 1998. Falu kommun har tecknat
borgen för Falu Tennisklubb Fastighets ABs lån t o m den 31 oktober
2022 som den 31 december 2014 uppgick till 27 040 000 kronor.
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Ansökan om förlängt kommunalt borgensåtagande från Falu Tennisklubb 2015-05-29.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-06-01.
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-09, § 117.
Förslag till beslut på sammanträdet
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag.
_________________________________________________________________________
Skickas till
Ekonomikontoret
Falu Tennisklubb
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Kommunfullmäktige
Falu kommun
Sammanträdesdatum
2015-06-18

§ 153

Information om eventuell avveckling av VMbolaget

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Dan Nygren, kommundirektör, informerar om eventuell avveckling av VM-bolaget.
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Kommunfullmäktige
Falu kommun
Sammanträdesdatum
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§ 154

Förvärv av del av Främsbacka 2:26 och Falun
8:1 (Myranområdet)
SBK0177/01

Beslut
1. Köpekontrakt med Staten genom Fortifikationsverket avseende förvärv av
del av fastigheterna Falun 8:1 och Främsbacka 2:26 godkänns.
2. Förvärvet ska belasta investeringsprojekt 94341.
3. Förvärvet ska genomföras genom avstyckning och därefter lagfaras.
Kostnaden för detta ska belasta investeringsprojekt 94341.
4. Kostnaden för initial skyltning av risk enligt punkt 11.4 köpekontraktet ska
belasta investeringsprojekt 94341.
5. Rivning eller upprustning av byggnader bekostas av framtida intäkter från
skogsavverkning.
6. Investeringsprojekt 94341 Myran tillförs 4 076 000 kronor genom
omfördelning från investeringsprojekt Årummet 94350.

Protokollsanteckning
Katarina Gustavsson (KD) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning
Redan i samband med att Dalregementet lades ner år 2000 anmälde kommunen till
Fortifikationsverket sitt intresse för att förvärva det område som Försvarsmakten
lämnade. Förvärvet av det så kallade Myranområdet har dragit ut på tiden på grund
av att det på och i marken har funnits oexploderad ammunition (OXA) från
skjutövningar.
Då klassificering, ytletning och röjning av OXA skett i en omfattning som staten
bedömer lämplig i förhållande till risk kan marken nu överlåtas. Ett förslag till
köpekontrakt har upprättats. Köpeskillingen är 3 650 000 kronor. Härtill kommer
kostnader för avstyckning, lagfart och initial skyltning om ca 426 000 kronor.
Fortifikationsverket och kommunen tecknade år 2011 en avsiktsförklaring om att
kommunen ska förvärva det nu aktuella området. Syftet med kommunens framtida
ägande är att utveckla området för friluftsliv, kultur och natur, i enlighet med
antagen fördjupad översiktsplan för Myran.
Kommunstyrelsen beslutade för egen del den 9 juni 2015 att kommunstyrelsens
ordförande och exploateringschefen får i uppdrag att underteckna köpekontraktet samt
att stadskansliet får i uppdrag att upprätta lokala ordningsföreskrifter för området.
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Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-11/
Översiktskarta/Köpekontrakt med bilagor/Avsiktsförklaring 2011.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-19.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-05-25, § 57.
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-09, § 126.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag.
_________________________________________________________________________
Skickas till
Fortifikationsverket, Kungsgatan 43, 631 89 Eskilstuna
Ledningsförvaltningen/Stadskansliet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Kommunfullmäktige
Falu kommun
Sammanträdesdatum
2015-06-18

§ 155

Utökning av verksamhetsområdet för den
allmänna Va-anläggningen för ny detaljplan för
verksamhetsområde på Myran
KS0231/15

Beslut
Verksamhetsområdet för den allmänna Va-anläggningen avseende vatten,
spillvatten samt dag- och dränvatten utökas att omfatta den nya detaljplanen för
verksamhetsområdet på Myran.
Protokollsanteckning
Katarina Gustavsson (KD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Det planerade nya verksamhetsområdet på Myran är beläget utanför verksamhetsområdet för den allmänna Va-anläggningen. Inför utbyggnaden av Va-nätet till det
nya verksamhetsområdet ska kommunfullmäktige fatta beslut om utökning av
verksamhetsområdet för den allmänna Va-anläggningen.
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-29.
Protokoll från utvecklingsutskott 2015-05-25, § 58.
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-09, § 127.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag.
Yttranden
Ragnar Kroona (S) och Monica Lindh yttrar sig i ärendet.
_________________________________________________________________________
Skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Falu Energi & Vatten AB
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§ 156

Godkännande av två exploateringsavtal, för
område 1 och för område 2, med Fortifikationsverket avseende Detaljplan för verksamhetsområde på Myran
KS0616/14

Beslut
Två exploateringsavtal, för område 1 och för område 2, med Fortifikationsverket avseende Detaljplan för verksamhetsområde på Myran godkänns.
Protokollsanteckning
Katarina Gustavsson (KD) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning
Förslag till ny detaljplan för verksamhetsområde på Myran har tagits fram och
godkänts för antagande av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 29 april 2015.
Området som planläggs ägs till största delen av Fortifikationsverket medan en
mindre del ägs av Falu kommun. Fortifikationsverket har för avsikt att sälja
området i två delar och därför ha två exploateringsavtal upprättats med
Fortifikationsverket. I exploateringsavtalen regleras genomförandet av detaljplanen
vad gäller t ex utbyggnad av gator och annan allmän plats och överlåtelse av mark.
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-05/
exploateringsavtal med bilagor.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-05-25, § 59.
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-09, § 128.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag.
_____________________________________________________________________
Skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 157

Antagande av Detaljplan för verksamhetsområde på Myran
KS0387/11

Beslut
Detaljplan för verksamhetsområde på Myran antas.

Sammanfattning
Detaljplan för verksamhetsområde på Myran har upprättats på miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet är att möjliggöra bebyggelse för verksamheter. Planen möjliggör även en förbindelse mellan motionsspåren norr och söder
om E16. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 13 mars 2012 om
positivt planbesked och gav uppdrag om att upprätta detaljplanen. Efter genomfört
samråd lämnade kommunstyrelsens utvecklingsutskott den 19 februari 2013
detaljplanen utan erinran.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkände den 29 april 2015 detaljplanen
för antagande, efter att detaljplanen varit kungjord för granskning.
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-0505/samrådshandlingar.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-05-25, § 60.
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-09, § 129.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag.
_________________________________________________________________________
Skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 158

Godkännande av riktlinjer för markanvisning i
Falu kommun
KS0282/15

Beslut
Riktlinjer för markanvisning i Falu kommun godkänns.
Sammanfattning
Den 1 januari 2015 trädde en ny lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar
i kraft. Syftet med den nya lagstiftningen är att göra den kommunala processen
kopplat till markanvisningar mer transparent och förutsägbar. Förhoppningen är
att införandet av den nya lagstiftningen ska leda till ett ökat bostadsbyggande.
NAI Svefa har haft i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för markanvisning som ska
gälla i Falun.
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-08.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-05-25, § 61.
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-09, § 130.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag.
_________________________________________________________________________
Skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 159

Godkännande av riktlinjer för exploateringsavtal i Falu kommun
KS0311/15

Beslut
Riktlinjer för exploateringsavtal i Falu kommun godkänns.
Sammanfattning
Den 1 januari 2015 trädde en förändrad plan- och bygglag (PBL) i kraft. I PBL
anges att en kommun ska ha antagna riktlinjer för exploateringsavtal och särskilda
bestämmelser kring innehållet i ett exploateringsavtal. Syftet med den nya lagStiftningen är att göra den kommunala processen kopplat till exploateringsavtal mer
transparent och förutsägbar. NAI Svefa har haft i uppdrag att arbeta fram riktlinjer
för exploateringsavtal som ska gälla i Falun.
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-08.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-05-25, § 62.
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-09, § 131.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag.
_________________________________________________________________________
Skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 160

Antagande av Detaljplan för bostadshus vid
Prästkragsvägen i Stennäset
KS0649/13

Beslut
Detaljplan för bostadshus vid Prästkragsvägen i Stennäset antas.
Sammanfattning
Detaljplan för bostadshus vid Prästkragsvägen i Stennäset har upprättats. Syftet är
att möjliggöra delning av fastigheterna, samt reglera en mindre del allmän plats till
kvartersmark. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott lämnade den 21 januari 2014
positivt planbesked och gav uppdrag om att upprätta detaljplanen. Efter genomfört
samråd lämnade kommunstyrelsens utvecklingsutskott den 25 november 2014 detaljplanen utan erinran. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkände den 29 april
2015 detaljplanen för antagande, efter att detaljplanen varit kungjord för granskning.
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-04/
samrådshandlingar.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-05-25, § 63.
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-09, § 132.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag.
_________________________________________________________________________
Skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 161

Ledningsplan vid allvarliga och extraordinära
händelser i fredstid samt vid höjd beredskap
KS0277/15

Beslut
Ledningsplan vid allvarliga och extraordinära händelser i fredstid
samt vid höjd beredskap godkänns.
Sammanfattning
Enligt lagen om extraordinära händelser är det kommunens skyldighet att minst en
gång per mandatperiod anta en plan för kommunens krisledning vid allvarliga och
extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap.
Kommunstyrelsen beslutade för egen del den 9 juni 2015 att TiB-funktion (tjänsteman i
beredskap) införs i Falu kommun från den 1 juli 2015. Finansiering sker genom
ramväxling från särskilda framtidssatsningar till stadskansliet med 67 tkr per år, samt
engångskostnad för framtagande av TiB-portal på Intranätet och inköp av Ipads 10 tkr.
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-04-15.
Protokoll från ledningsutskottet 2015-05-28, § 62.
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-09, § 133.
Förslag till beslut på sammanträdet
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag.
_________________________________________________________________________
Skickas till
Ledningsförvaltningen (stadskansliet)
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§ 162

Godkännande av krisledningsnämndens
reglemente
KS0276/15

Beslut
1. Reglemente för krisledningsnämnden godkänns.
2. Kommunstyrelsens reglemente justeras för att överensstämma med beslutet.
Sammanfattning
Ett nytt reglemente för krisledningsnämnden krävs för att överensstämma med
kommunens ledningsplan vid allvarliga och extraordinära händelser i fredstid
samt vid höjd beredskap.
Det politiska ansvaret för dessa frågor ligger på kommunstyrelsens
ledningsutskott som är Falu kommuns krisledningsnämnd. Tidigare har
kommunstyrelsens utvecklingsutskott haft ansvaret.
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-04-14.
Protokoll från ledningsutskottet 2015-05-28, § 63.
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-09, § 134.

Förslag till beslut på sammanträdet
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag.
_________________________________________________________________________
Skickas till
Krisledningsnämnden
Stadskansliet
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§ 163

Samordnad förvaltning av vattendrag med hög
översvämningsrisk
KS0658/11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Kultur-och fritidsnämnden utses till utförare av drift och skötsel
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. Uppdraget omfattar även 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. Uppdragen utförs på uppdrag
av kommunstyrelsen genom riktlinjer från den kommunala
vattensamordnaren gällande produktions-/tappningsplaner,
regleringsanvisningar, föreslagna flödesfrämjande åtgärder och
dammbrottsplaner.
2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utses till drift- och tillsynsansvarig för dammar och livräddningsutrustning inom detaljplanelagt
område, samt för naturvårdsdammen i Kyrkbytjärn, samt till
samverkansansvarig för utprickning av sjön Runn med Borlänge
kommun och Runns båtförbund.
3. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden överlåter tillsynsansvar
och driftansvar, inklusive aktivt vattenregleringsansvar av
Tisksjön samt Kvarndammen i Borgärdesströmmen till Falu
Energi & Vatten AB, vilket regleras i avtal mellan Falu Energi &
Vatten AB och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen uppdrar till
stadskansliet att framta avtal som reglerar detta.
4. En vattensamordnartjänst på halvtid (0,5 tjänst) inrättas fr o m den 1 juli
2015 med organisatorisk placering inom ledningsförvaltningen.
Finansiering av funktionen sker via ramväxling mellan särskilda
framtidsprojekt och ledningsförvaltningen, motsvarande 537 tkr inklusive
300 tkr i driftmedel under kvarvarande halvåret 2015. Från år 2016 på
halvtid (0,5 tjänst) motsvarande 785 tkr inklusive 310 tkr i driftsmedel.
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Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 12 februari 2015 att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen. Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
har yttrat sig över återremissen. Vidare har dialog förts med tjänstemän hos Falu Energi &
Vatten AB rörande det vattenregleringsavtal som föreslås i ärendet. Kommunstyrelsens
ledningsutskott har fått information om ärendet 28 maj 2015.
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
vidare utredning i ärendet.
Huvudsaklig utgångspunkt för utredningen 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 Svärdsjövattendrag är särskilt utsatt för översvämningsrisk.
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för dammsäkerhet, vattenreglering,
tillståndsärenden ur vattenregleringsperspektiv, tillsyn och underhåll samt
beredskap för översvämning/dammbrott och flödesfrämjande åtgärder.
Klimatanpassningsbehov tillsammans med ökade myndighetskrav anför skäl för
att kommunen har behov av en helhetsövergripande samordning för att fullgöra
sitt ansvar i vattenhushållningsfrågor.
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-11-05, reviderad 2015-06-03.
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-09, § 135.
Förslag till beslut på sammanträdet
Susanne Norberg (S) med instämmande av Jonny Gahnshag (S): Enligt
kommunstyrelsens förslag.
Monica Lindh (V) med instämmande av Svante Parsjö Tegnér (FP): Inget
delat ansvar mellan nämnder utan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska
ha hela ansvaret.
Bo Lindén (SD): Enligt Monica Lindhs (V) förslag med tillägg att samverkansansvar för utprickning av Runn i punkt 2 utgår.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår beslutsgång enligt nedan vilket kommunfullmäktige godkänner.
Ordföranden ställer Monica Lindhs m fl förslag, för punkterna ett (1), tre (3) och
fyra (4), mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
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Därefter ställer ordföranden, Bo Lindéns tilläggsförslag punkt två (2) mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
____________________________________________________________________
Skickas till
Stadskansliet
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll

34 (51)

Kommunfullmäktige
Falu kommun
Sammanträdesdatum
2015-06-18

§ 164

Årsredovisning för Samordningsförbundet
Finsam Falun 2014
KS0024/15

Beslut
1. Samordningsförbundet Finsam Faluns årsredovisning för 2014 godkänns.
2. Revisionsberättelse avseende 2014 läggs till protokollet.
3. Styrelsen för Samordningsförbundet Finsam Falun beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
Jäv
Mats Dahlström (C) deltar inte i handläggningen av detta ärende.
Sammanfattning
Samordningsförbundet Finsam Falun bildades den 1 januari 2006 enligt Lagen om
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samordningsförbundet är en
fristående juridisk organisation som är bildat av parterna Falu kommun,
Arbetsförmedlingen, Landstinget Dalarna och Försäkringskassan.
Syftet är att utveckla nya former när det gäller samverkan för organisation och
arbetssätt – alltid med individens fokus och behov i centrum.
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-04-21/Protokoll Finsam Falun 2015-03-26,
Årsredovisning 2014, Revisionsberättelse.
Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-05-26, § 28.
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-09, § 137.
Förslag till beslut på sammanträdet
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag.
_________________________________________________________________________
Skickas till
Ekonomikontoret
Samordningsförbundet Finsam
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§ 165

Godkännande av reviderad bolagsordning för
Skid-VM i Falun 2015 AB
KS0389/15

Beslut
Ändring av § 11 i bolagsordningen för Skid-VM i Falun 2015 AB
till ”Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari till 31 december”
godkänns.
Sammanfattning
Enligt gällande bolagsordning, godkänd av kommunfullmäktige den 14 juni
2012 ska bolagets räkenskapsår vara den 1 juli - 30 juni (§11 i bolagsordningen).
Vid en extra bolagstämma den 25 maj 2015 beslutades att innevarande räkenskapsår
ska förlängas med 6 månader till den 31 december 2015. Motivet för detta är att slutreglering av bolagets ekonomi mm inte kommer att vara klar till den 30 juni. En
konsekvens av beslutet är att § 11 i bolagsordningen behöver ändras så att bolagets
räkenskapsår omfattar tiden 1 januari -31 december.
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-06-04.
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-09, § 138.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag.
__________________________________________________________________
Skickas till
Skid-VM i Falun 2015 AB
Ekonomikontoret
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§ 166

Godkännande av aktieägaravtal mellan
Svenska Skidspelen, Svenska Skidförbundet
och Falu kommun
KS0225/15

Beslut
1. Förslag till Aktieägaravtal godkänns.
2. Falu kommun ställa sig bakom den riktade nyemissionen,
förutsatt godkännande av Svenska Skidspelen AB:s
bolagsstämma.
3. Falu kommun tecknar sig härmed för 225 aktier á 555,639 kronor,
totalt 125 019 kronor.
4. Finansiering sker via kommunens konto, ej förvaltningsanknuten
verksamhet, K610 300445.
Jäv
Kenneth Wåhlberg (S) deltar inte i handläggningen av detta ärende.
Reservation
Svante Parsjö Tegnér (FP), Åsa Nilser (FP), Fredrik Adolphson (FP),
Maria Gehlin (FAP) och Anders Runström (FAP) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Dialog har förts under det gångna året om hur världscupen ska arrangeras och
organiseras samt vilka roller de olika organisationerna ska ha. Ett principdokument
som beskriver detta har tagits fram och godkänts av kommunfullmäktige den
9 april 2015. Syftet med att ta in fler ägare i bolaget är att skapa en organisation
som säkrar erfarenheterna från VM, säkrar skidförbundets kompetens och
erfarenheter samt skidspelsföreningarnas engagemang. Förändringen sker genom
nyemission där ägarfördelningen blir
Svenska skidförbundet 1275 aktier (51 %)
Föreningen Svenska skidspelen 1000 aktier (40 %)
Falu kommun 225 aktier (9 %)
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-06-03.
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-09, § 139.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag.
Svante Parsjö Tegnér (FP): Offentlighetsprincipen ska skrivas in i aktieägaravtalet
under punkt 6.
Rolf Gradén (V): Avslag till hela förslaget.
Jonny Gahnshag (S): Avslag till Svante Parsjö Tegnérs tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår beslutsgång enligt nedan vilket kommunfullmäktige
godkänner.
Ordföranden ställer avslag mot kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter prövas Jonny Gahnshags avslagyrkande mot Svante Parsjö Tegnérs
tilläggsyrkande och ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar avslå
tilläggsyrkandet.
_________________________________________________________________________
Skickas till
Kommundirektören
Ekonomikontoret
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§ 167

Entledigande samt fyllnadsval till val- och
demokratinämnden
KS0002/15

Beslut
1. Marie Arvidsson (V) ledamot i val- och demokratinämnden entledigas från
sitt uppdrag.
2. Richard Olofsson (V) utses som ny ledamot och Malin Nissinen (V) som ny
ersättare i val- och demokratinämnden.
Sammanfattning
Marie Arvidsson (V) ledamot i val- och demokratinämnden begär att få bli entledigad
från sitt uppdrag.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Marie Arvidsson (V) 2015-06-13.
Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.
__________________________________________________________________
Skickas till
Valda
Val- och demokratinämnden
Förtroendemannaregistret
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§ 168

Anmälningsärenden
KS0081/15

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av anmälda ärenden.
Sammanfattning
Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden

1. Protokoll från socialnämnden 2015-05-20, § 85 rapportering av ej
verkställda beslut LSS 1:a kvartalet 2015.

KS0020/15

2. Protokoll från socialnämnden 2015-05-20, § 86 rapportering av ej
verkställda beslut SoL 1:a kvartalet 2015.

KS0020/15

3. Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-05-27, § 97 svar på
medborgarförslag Rusta upp och utvidga lekplats för de boende i Haraldsbo.
Medborgarförslaget avslås med motiveringen att nämnden vill prioritera
annan lekplats i området.
KS0208/15
4. Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-29, § 58
svar på medborgarförslag Cykelväg längs med E16 från utfarten Steffens väg
till rondellen vid Z-krogen.
Medborgarförslaget är besvarat. Vidare föreslås trafikverket i samband med
ombyggnad av Steffens väg, väga in förslagsställarens synpunkter.
KS0613/14
5. Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-05-27, § 95 svar på
medborgarförslag Utred möjligheten att införa lagen om mobilitetsstöd som
komplement till färdtjänst.
Mobilitetsstöd införs som komplement till färdtjänst på prov under två år. Innan
mobilitetsstödet införs ska miljö- och samhällsbyggnadsnämnden besluta om
reglemente och ekonomiska ramar för stödet och vem som ska administrera det.
Mobilitetsstödet ska utvärderas preliminärt efter ett år och slutligt efter två år.
Medborgarförslaget är besvarat
KS0569/14
6. Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-05-27, § 96 svar på
medborgarförslag Erbjuda platser för mobila restauranger.
Medborgarförslaget bifalls genom att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
får i uppdrag att arbeta fram provisoriska regler för mobila kök och genomföra en
försöksperiod på 15-18 månader. Förvaltningen får i uppdrag att utvärdera försöket
och utifrån resultatet ta fram förslag på permanenta regelverk för nämnden att ta
ställning till.
KS0489/14
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7. Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-05-27, § 98 svar på
medborgarförslag Bygg en parkourpark i centrala Falun så att ungdomar kan träffas
och träna gratis.
Nämnden ser positivt på förslaget som kommer att beaktas i den fortsatta
planeringen. Medborgarförslaget avslås med motiveringen att det i dagsläget saknas
ekonomiska resurser.
KS0717/14
8. Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-05-27, § 99 svar på
medborgarförslag Stoppa Högbovägen för biltrafik, alternativt enkelrikta.
Medborgarförslaget avslås med motiveringen att trafikmängden i området inte är
hög.
KS0379/14
9. Protokoll från omvårdnadsnämnden 2015-05-20, § 77 svar på medborgarförslag
Gratis halkbroddar till alla pensionärer över 65 år.
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till den enskildes eget ansvar för sin
KS0136/15
säkerhet.
10. Protokoll från kommunstyrelsen 2014-11-18, § 14 svar på medborgarförslag
Utvidga Redooverksamheten till att omfatta Falu kommuns grundskolor.
Medborgarförslag är besvarat.
KS0377/14
11. Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-05-27, § 100 svar på
medborgarförslag Bilparkering för torghandel.
Medborgarförslaget avslås då Falu kommun anser att samma villkor i princip ska
gälla för alla som önskar parkera på kommunal mark (likabehandlingsprincipen).
Det enda undantag som kan göra är för personer med funktionsnedsättning.
KS0605/14
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§ 169

Bordläggning av ärenden

Beslut
Ärende 22-31 bordläggs.
22. Svar på motion från Christina Haggren (M), Anna Hägglund (C), Maria
Gehlin (FAP), Svante Parsjö-Tegner (FP) och Ingrid Näsman (KD) Hållbar
utveckling
KS0644/11
23. Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) Förbättrat brandskydd
för de äldre
KS0369/14
24. Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) Verka för att delade turer
med obetalad tid emellan tas bort inom vård och hemtjänst
KS0329/14
25. Svar på motion från Lars Runsvik (M) och Bertil Eek (M) Om det skapas
förutsättningar för äldre att enkelt träna balans och styrka skulle många
fallolyckor kunna förhindras
KS0578/13
26. Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Stefan Clarström (FAP) och Kjell
Hjort (FAP) Inför trygghetsboende/serviceboende med halvinackordering för
kommunens äldre med möjlighet till social samvaro KS0417/14
27. Svar på motion från Mats Dahlström (C) Angeta Ängsås (C) Anna
Hägglund (C) Dan Westerberg (C) Ge hemsjukvården tydligt ansvar att ta
över i det ögonblick patienten skrivs ut från sjukhuset KS0545/14
28. Svar på motion från Åsa Nilser (FP) och Svante Parsjö Tegnér (FP)
Insyn och öppenhet i Falu kommun
KS0556/11
29. Svar på motion från Mats Dahlström (C) och Anna Hägglund (C)
Öka takten i arbetet att avgifta vardagen i Falu kommun KS0170/14
30. Svar på motion från Lars Broman (MP), Erik Eriksson (MP), Richard
Holmqvist (MP) och Linnea Risinger (MP) Klimatpåverkan och planetens
framtid i fullmäktigebeslut
KS0302/14
31. Svar på motion från Lars Runsvik (M) och Håkan Hammar (M) Gratis
parkering i innerstan
KS0408/14
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§ 170

Medborgarförslag Anlägg cykelväg mellan
Karlsviksbacken till avfart för City Gross
KS0328/15

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för
handläggning och beslut.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att det anläggs en cykelbana parallellt med riksvägen
från Karlsviksbacken till avfarten för Citygross.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-05-05.
_________________________________________________________________________
Skickas till
Medborgarförslagsställaren
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§ 171

Medborgarförslag Multifunktionshall i
anslutning till Vikaskolan
KS0329/15

Beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att kommunfullmäktige beslutar att Vika får en
multifunktionshall till skolstarten 2018.
Den idrottshall som idag finns på Vikaskolan är för liten för undervisning av idrott och
hälsa.
Förslagställarna menar att en multifunktionhall bl a skulle innebära att utbildningen på
Vikaskolan följer skollagens krav, ökar attraktionsvärdet av Vikarbygden. En fullstor
idrottshall skulle bli en bra samlingsplats för att lokalt starta olika aktiviteter som stärker
sammanhållningen i bygden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-05-06.
Beslutsgång
Ordförande Karl- Erik Pettersson (S): Enligt presidiets förslag, medborgarförslaget
överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.
Maria Gehlin (FAP): Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt Maria Gehlins förslag.
_________________________________________________________________________
Skickas till
Medborgarförslagsställarna
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§ 172

Medborgarförslag Upprätta en budget för
skolrådet på gymnasieskolorna
KS0354/15

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för
handläggning och beslut.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att det upprättas en budget för skolrådet på
gymnasiekolorna. En summa förslagsvis på 2000 till 3000 kronor. Förslagsställaren
menar att en egen budget skulle medverka till att öka förståelsen för de demokratiska
frågorna bland ungdomar.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-05-13.
_________________________________________________________________________
Skickas till
Medborgarförslagsställaren
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§ 173

Medborgarförslag Bygg ett funktionellt utegym
för alla
KS0390/15

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för
handläggning och beslut.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att det byggs ett funktionellt och attraktivt utegym
i Falun.
Förslagsställaren menar att det ska finnas kostnadsfria alternativ för träning och
rörelseglädje i kommunen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-05-29.
_________________________________________________________________________
Skickas till
Medborgarförslagsställaren
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§ 174

Medborgarförslag Gör en trygg och bra gångoch cykelväg vid Nyreliusvägen
KS0408/15

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
för handläggning och beslut.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att det görs en trygg gång- och cykelväg vid
Nyreliusvägen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-06-05.
_________________________________________________________________________
Skickas till
Medborgarförslagsställaren
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§ 175

Motion från Katarina Gustavsson (KD)
restaurera Tiskensjön och öppna den för
båttrafik
KS0417/15

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att Tiskensjön ska restaureras och öppnas för
båttrafik.
Hon föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta tag i frågan på nytt då tidigare
inriktningsbeslut inte gett resultat. Den nya vattensamordningsfunktionen inom
ledningsförvaltningen får ansvar för Tiskenprojektet. Inriktningen ska vara de
målsättningar som gavs till det tidigare Tiskenprojektet dvs en öppen vattenspegel som
görs tillgänglig för båttrafik. Ett särskilt vattenråd ska bildas till stöd och styrning.
Undersöka om staten och EU kan medverka med finansiering av saneringen. Medel ska
avsättas i budget för projektet och starttid ska anges.
Beslutsunderlag
Motion 2015-06-05.
_________________________________________________________________________
Skickas till
Katarina Gustavsson
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§ 176

Motion från Katarina Gustavsson (KD) låt
pensionärerna åka gratis kollektivtrafik mellan
klockan 10-14
KS0412/15

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att det införs frikort/seniorkort som ger rätt till
gratis resor för pensionär under lågtrafik i Falu kommun då det är minst passagerare,
exempelvis mellan klockan 10-14.
Beslutsunderlag
Motion 2015-06-11.
_________________________________________________________________________
Skickas till
Katarina Gustavsson
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§ 177

Motion från Katarina Gustavsson (KD)
bolagisera kommunens fastighetsförvaltning
KS0415/15

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att det utreds om kommunens
fastighetsförvaltning kan bolagiseras. Vidare att det utreds om Kopparstaden kan
förvalta och äga kommunens fastigheter.
Beslutsunderlag
Motion 2015-06-11.
_________________________________________________________________________
Skickas till
Katarina Gustavsson
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§ 178

Interpellation från Monica Lindh (V) ställd till
kommunalråd Jonny Gahnshag (S) och
ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden angående Knutpunkten
KS0004/15

Beslut
Interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Interpellationen kommer att besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde den 10
september 2015.
Sammanfattning
Monica Lindh (V) ställer i en interpellation tre frågor angående rådande förhållanden i
Knutpunkten våren 2015 som påverkar trafikanternas säkerhet och bussförarnas
arbetsmiljö och som inte är förenligt med kollektivtrafiklagen.
1. Hur har detaljplanens riktlinjer för Knutpunktens utformning blivit tillgodosedda i
praktiken?
2. Hur ska Knutpunkten fås att bättre överensstämma
a. Med kollektivtrafiklagen?
b. För personer med funktionsnedsättning?
3. Vem bär ansvaret om en olycka inträffar?
Beslutsunderlag
Interpellation från Monica Lindh 2015-06-11.
Beslutsunderlag
Motion 2015-06-11.
_________________________________________________________________________
Skickas till
Monica Lindh
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§ 179

Motion från Jonas Lennerthson (S) Utred
möjligheten att senarelägga beslutsfattandet
när det gäller betyg i skolan
KS0444/15

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning
Jonas Lennerthson föreslår i en motion att barn- och utbildningsnämnden får i
uppdrag att utreda möjligheten att senarelägga beslutsfattandet när det gäller
betyg i skolan så att undervisningen på ett naturligt sätt kan genomföras även
terminens sista dagar.
Beslutsunderlag
Motion 2015-06-18.
_________________________________________________________________________
Skickas till
Jonas Lennerthson

