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§ 122 Budget 2017 och ekonomisk plan för 2018-19 

samt mål för god ekonomisk hushållning 

 KS0001/16  
Beslut   
 

1. Utdebiteringen fastställs till 22:54 per skattekrona för 2017. 
 

2. Årsplan med budget 2017-2019 för Falu kommun fastställs enligt upprättat förslag. 
 

3. Internräntan för 2017 fastställs till 1,75 % enligt rekommendation från SKL (Sveriges 
kommuner och landsting). Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att upprätta    

 verksamhetsplan och budget utifrån angivna prioriteringar och fastställd ram för år 2017    
 enligt budgetdokumentet, Drift- och investeringsramar. 

4.  Budgetdokumentets mål och indikatorer godkänns. Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
 samla in synpunkter på indikatorerna från nämnderna, som återredovisas på     
 ledningsutskottets ekonomiska sammanträde i oktober 2016. 

Beslut om kommunstyrelsen 
 

5. Kommunstyrelsens anslag för driftverksamhet år 2017 fastställs till 332 794 tkr och 
ekonomisk plan för år 2018 och 2019 på 345 797 tkr respektive 370 192 tkr godkänns. 
 

6. Kommunstyrelsen, serviceförvaltningens investeringsanslag för år 2017 fastställs till  
220 200 tkr och ekonomisk plan för år 2018 och 2019 på 153 300 tkr respektive  
120 900 tkr godkänns. 
 

7. Investeringsanslag för utvecklingsområden totalt för år 2017 fastställs till 34 661 tkr och 
ekonomisk plan för 2018 och 2019 på 7 130 tkr respektive 38 120 tkr godkänns. 
 

8. Anslag/nettointäkt för exploateringar för år 2017 fastställs till en nettointäkt om -3 945 tkr 
och för ekonomisk plan år 2018 och 2019 godkänns ett anslag om 25 509 tkr respektive en 
nettointäkt om -15 526 tkr.  
 

9. Kommunstyrelsen, ledningsförvaltningens investeringsanslag för år 2017 fastställs till  
3 425 tkr och ekonomisk plan år 2018 och 2019 på 3 400 tkr respektive 4 400 tkr godkänns. 
 

Beslut om barn- och utbildningsnämnden 
 

10. Barn- och utbildningsnämndens anslag för driftverksamheten år 2017 fastställs till 
1 269 085 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2018 och 2019 på  
1 294 187 tkr respektive 1 320 071 tkr godkänns. 
 

11. Barn- och utbildningsnämndens investeringsanslag för verksamheten fastställs till  
6 600 tkr för år 2017 och ekonomisk plan år 2018 och 2019 på 6 600 tkr årligen godkänns. 

 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 7 (56) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
Beslut om miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 

12. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens anslag för driftverksamheten år 2017 fastställs till 
135 298 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2018 och 2019 på 137 389 tkr 
respektive 139 450 tkr godkänns. 
 

13. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsanslag för verksamheten fastställs till 
26 550 tkr för år 2017 och ekonomisk plan år 2018 och 2019 på 13 750 tkr respektive  
17 250 tkr godkänns. 

 
Beslut om kultur- och fritidsnämnden 
 

14. Kultur- och fritidsnämndens anslag för driftverksamheten år 2017 fastställs till 185 361 tkr 
och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2018 och 2019 på 188 078 tkr respektive 
190 900 tkr godkänns. 
 

15. Kultur- och fritidsnämndens investeringsanslag för verksamheten fastställs till 8 425 tkr för 
år 2017 och ekonomisk plan år 2018 och 2019 på 8 925 tkr respektive 4 925 tkr godkänns. 

 
Beslut om socialnämnden 
 

16. Socialnämndens anslag för driftverksamheten år 2017 fastställs till 572 229 tkr och 
ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2018 och 2019 på 577 841 tkr respektive  
583 619 tkr godkänns. 

 
17. Socialnämndens investeringsanslag för 2017 fastställs till 550 tkr och ekonomisk plan  

för år 2018 och 2019 på 550 tkr årligen godkänns.  
 
Beslut om omvårdnadsnämnden 

 
18. Omvårdnadsnämndens anslag för driftverksamheten år 2017 fastställs till 700 722 tkr och 

ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2018 och 2019 på 725 889 tkr respektive 
736 777 tkr godkänns. 
 

19. Omvårdnadsnämndens investeringsanslag för 2017 fastställs till 4 250 tkr och ekonomisk 
plan för år 2018 och 2019 på 3 500 tkr årligen godkänns. 

 
Beslut om myndighetsnämnden för miljö- och byggärenden  
 

20. Myndighetsnämndens anslag för driftverksamheten år 2017 fastställs till 10 343 tkr och 
ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2018 och 2019 på 10 498 tkr respektive 
10 656 tkr godkänns. 

 
Beslut om val- och demokratinämnden 
 

21. Val- och demokratinämndens anslag för driftverksamheten år 2017 fastställs till 765 tkr  
och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2018 och 2019 på 777 tkr respektive  
788 tkr godkänns. 

 
Beslut om gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 
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22. För gemensamma nämnden för upphandlingscenter anslås 4 895 tkr år 2017 och planerade 
anslag för år 2018 och 2019 till 4 963 tkr respektive 5 037 tkr godkänns. Samtliga belopp 
inkluderar även stödtjänster utöver basavtalet. 

 
Beslut om gemensam nämnd – prövning och tillsyn enligt alkohollag, tobakslag  
och läkemedelslag 
 

23. För gemensamma nämnden för prövning och tillsyn enligt alkohollag, tobakslag och 
läkemedelslag anslås 1 066 tkr år 2017 och planerade anslag för år 2018 och 2019 till 
1 074 tkr respektive 1 084 tkr godkänns. 

 
Beslut om överförmyndarverksamheten 
 

24. Överförmyndarverksamhetens anslag för driftverksamheten år 2017 fastställs till 4 509 tkr 
och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2018 och 2019 på 4 571 tkr respektive  
4 640 tkr godkänns. 

 
Beslut om kommunrevisionen 
 

25. Kommunrevisionens anslag för driftverksamheten år 2017 fastställs till 2 077 tkr och 
ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2018 och 2019 på 2 108 tkr respektive  
2 140 tkr godkänns. 

 

Taxor och avgifter 
 
Beslut om kommunstyrelsen för fastighetsförsäljning, markpriser och tomtköavgift 
 

1. 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. 

2. 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 exploaterings-
områden 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 

3. Fastställa registreringsavgiften för tomtkön till 600 kronor och avgiften för förlängning av 
registreringen till 300 kronor. 

 
Reservation 
Samtliga ledamöter från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Falupartiet, 
Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot 
beslutet till förmån för egna budgetförslag. 
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Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande lämnar Budget 2017 och ekonomisk flerårsplan 2018-2019. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-06-07, § 120. 

MBL-protokoll 2016-05-27. 

Budget 2017 och flerårsplan 2018-2019 (majoritetens förslag). 

Liberalernas förslag till budget 2016-06-02. 

Moderaternas förslag till budget 2016-06-06. 

Vänsterpartiets förslag till budget 2016-06-06.  

Falupartiets förslag till budget 2016-06-07.  

Kristdemokraternas förslag till budget 2016-06-07. 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2016-06-07. 
 
Delbeslut 

Av ordföranden föreslagen turordning av inledningsanförande och 
arbetsgång godkänns. 

 

Inledning av ärendets behandling och respektive gruppledares 
inledningsanförande 
Ekonomichef Kjell Nyström och budgetchef Sari Nilsson redovisar 
planeringsförutsättningarna.  

Susanne Norberg (S), redogör för majoritetens förslag till Budget 2017 och 
ekonomisk plan 2018-2019 och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Mikael Rosén (M), redogör för Moderaternas förslag till Budget 2017 
och ekonomisk plan 2018-2019 och yrkar bifall till Moderaternas förslag. 

Madelene Westin (SD) redogör för Sverigedemokraternas förslag till 
Budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2019 och yrkar bifall till 
Sverigedemokraternas förslag. 

Patrik Liljeglöd (V) redogör för Vänsterpartiets förslag till Budget 2017 
och ekonomisk plan 2018-2019 och yrkar bifall till Vänsterpartiets 
förslag. 

Svante Parsjö Tegnér (L) redogör för Liberalernas förslag till Budget 
2017 och ekonomisk plan 2018-2019 och yrkar bifall till Liberalernas 
förslag. 

Maria Gehlin (FAP) redogör för Falupartiets förslag till Budget 2017 och 
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ekonomisk plan 2018-2019 och yrkar bifall till Falupartiets förslag. 

 

Katarina Gustavsson (KD) redogör för Kristdemokraternas förslag till 
Budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2019 och yrkar bifall till 
Kristdemokraternas förslag. 

Joakim Storck (C) håller Centerpartiets inledningsanförande och yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Erik Eriksson (MP) håller Miljöpartiets inledningsanförande och yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att de olika budgetförslagen prövas ett och ett och att  
Joakim Storcks (C) m.fl. tilläggsyrkande prövas därefter. Kommunfullmäktige 
godkänner redovisad beslutsgång. 

Ordföranden finner efter att prövat de sju budgetförslagen och tilläggsyrkandet 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag samt Joakim 
Storcks (C) m.fl. tilläggsyrkande. 

 
ALLMÄNPOLITISK DEBATT 
Katarina Gustavsson (KD), inleder den allmänpolitiska debatten och i den deltar sedan 
Richard Holmqvist (MP) och Jan E Fors (M).  
 

Förslag till beslut under den allmänpolitiska debatten 
Richard Holmqvist (MP): Bifall till majoritetens budgetförslag.    

 
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. 

 

KOMMUNSTYRELSEN 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S), Jessica Wide (S), Agneta Ängsås (C), Lena Johnsson (S) och 
Camilla Andersson Sparring (C): Bifall till majoritetens förslag till budget 2017 och 
ekonomisk plan 2018-2019 för kommunstyrelsen. 
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Patrik Liljeglöd (V): Bifall till Vänsterpartiets förslag till budget 2017 
och ekonomisk plan 2018-2019 för kommunstyrelsen.  

Svante Parsjö Tegnér (L): Bifall till Liberalernas förslag till budget 2017 och ekonomisk 
plan 2018-2019 för kommunstyrelsen. 

Christina Haggren (M): Bifall till Moderaternas förslag till budget 2017 och ekonomisk 
plan 2018-2019 för kommunstyrelsen. 

Joakim Storck (C) med instämmande av Jessica Wide (S), Richard Holmqvist (MP) och 
Svante Parsjö Tegnér (L): Tillägg till majoritetens budgetförslag att budgetdokumentets 
mål och indikatorer godkänns. Kommunstyrelsen får i uppdrag att samla in synpunkter på 
indikatorerna från nämnderna, som återredovisas på ledningsutskottets ekonomiska 
sammanträde i oktober 2016. 

 
Yttranden  
Susanne Norberg (S), Mikael Rosén (M), Maria Gehlin (FAP), Erik Eriksson (MP), 
Katarina Gustavsson (KD), Åsa Nilser (L), Elisabeth Ahnberg Åsenius (MP), Mats 
Dahlström (C), Madelene Westin (SD), Lars-Göran Johansson (S), Dietmar Gleich (L), 
Björn Ljunqvist (M) och Monica Lindh (V) yttrar sig i ärendet. 
  
Delbeslut 
Ajournering av sammanträdet för lunch kl. 12:10 – 13:15. 

Ärendet ajourneras till kl. 13:17, då förhandlingarna återupptas efter 
ärende nummer 29, svar på medborgarförslag slopa bygglovsavgifterna 
vid förbättring av tillgänglighet i Falu centrum. 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jessica Wide (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2017 
och ekonomisk plan 2018-2019 för barn- och utbildningsnämnden. 

Björn Ljunqvist (M): Bifall till Moderaternas förslag till budget 2017 och 
ekonomisk plan 2018-2019 för barn- och utbildningsnämnden. 

Maria Gehlin (FAP): Bifall till Falupartiets förslag till budget 2017 och  
ekonomisk plan 2018-2019 för barn- och utbildningsnämnden. 

 
Yttranden  
Katarina Gustavsson (KD), Svante Parsjö Tegnér (L), Patrik Liljeglöd (V), 
Jan E Fors (M), Madelene Westin (SD) och Diyar Cicek (S) yttrar sig i ärendet.  
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OMVÅRDNADSNÄMNDEN 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anna Hägglund (C) och Helena Fridlund (S): Bifall till majoritetens förslag till 
budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2019 för omvårdnadsnämnden. 

Christer Carlsson (M) och Vanja Ottevall (M): Bifall till Moderaternas 
förslag till budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2019 för 
omvårdnadsnämnden. 

Maria Gehlin (FAP): Bifall till Falupartiets förslag till budget 2017 och 
ekonomisk plan 2018-2019 för omvårdnadsnämnden. 

Katarina Gustavsson (KD): Bifall till Kristdemokraternas förslag till 
budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2019 för omvårdnadsnämnden. 

Pia Persson (V) och Monica Lindh (V): Bifall till Vänsterpartiets förslag 
till budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2019 för 
omvårdnadsnämnden. 

Yttranden  
Patrik Liljeglöd (V), Svante Parsjö Tegnér (L), Susanne Norberg (S), Madelene  
Westin (SD), Sofie Eriksson (S), Anna Fält (S), Jonas Lennerthson (S), Lena Johnsson (S) 
och Mikael Rosén (M) yttrar sig i ärendet. 
 
SOCIALNÄMNDEN 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Knutsson (S) med instämmande av Agneta Ängsås (C): Bifall till 
majoritetens förslag till budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2019 för 
socialnämnden. 

Göran Forsén (M): Bifall till Moderaternas förslag till budget 2017 och 
ekonomisk plan 2018-2019 för socialnämnden. 

Maria Gehlin (FAP): Bifall till Falupartiets förslag till budget 2017 och 
ekonomisk plan 2018-2019 för socialnämnden. 

Yttranden  
Katarina Gustavsson (KD), Patrik Liljeglöd (V), Svante Parsjö Tegnér (L), Madelene 
Westin (SD), Mats Nordberg (SD) och Lars Jerdén (S) och yttrar sig i ärendet. 
 
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S), Jenny Drugge (C) och Elisabeth Ahnberg Åsenius (MP): 
Bifall till majoritetens förslag till budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2019 för 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Mika Savolainen (M) och Mikael Rosén (M): Bifall till Moderaternas förslag till  



 Sammanträdesprotokoll 13 (56) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 

budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2019 för miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden. 

Maria Gehlin (FAP): Bifall till Falupartiets förslag till budget 2017 och 
ekonomisk plan 2018-2019 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Knut C.A. Scherman (SD): Bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget 
2017 och ekonomisk plan 2018-2019 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Yttranden  
Patrik Liljeglöd (V), Madelene Vestin (SD), Katarina Gustavsson (KD), Monica Lindh 
(V), Joakim Storck (C), Mats Nordberg (SD), Lars-Göran Johansson (S), Jessica Wide 
(S), Pia Persson (V), Richard Holmqvist (MP), Svante Parsjö Tegnér (L), Kenneth 
Wåhlberg (S) och Lars Jerdén (S) yttrar sig i ärendet. 
 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonas Lennerthson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 
2017 och ekonomisk plan 2018-2019 för kultur- och fritidsnämnden.  

Åsa Nilser (L): Bifall till Liberalernas förslag till budget 2017 och 
ekonomisk plan 2018-2019 för kultur- och fritidsnämnden.  

Maria Gehlin (FAP): Bifall till Falupartiets förslag till budget 2017 och 
ekonomisk plan 2018-2019 för kultur- och fritidsnämnden. 

Jan-Olof Montelius (M), Veronica Zetterberg (M) och Carin Gustafsson (M): 
Bifall till Moderaternas förslag till budget 2017 och ekonomisk plan  
2018-2019 för kultur- och fritidsnämnden. 

Yttranden  
Susanne Norberg (S), Patrik Liljeglöd (V), Katarina Gustavsson (KD), Joakim  
Storck (C), Mats Nordberg (SD), Pia Persson (V), Madelene Westin (SD),  
Anna Hägglund (C), Sofie Eriksson (S), Jessica Wide (S) och Kenth Carlson (MP). 
  

Delbeslut 
Inläggens längd kortas ner från 3 minuter till 2 minuter och repliktiden blir  
1 minut. 

 
VAL- OCH DEMOKRATINÄMNDEN 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anna Fält (S) och Diyar Cicek (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till 
budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2019 för val- och demokratinämnden. 

Håkan Hammar (M): Bifall till Moderaternas förslag till budget 2016 och 
ekonomisk plan 2017-2018 för val- och demokratinämnden. 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
Yttranden  
Katarina Gustavsson (KD), Patrik Liljeglöd (V), Sofie Eriksson (S), Knut 
C.A. Scherman (SD), Dietmar Gleich (L) och Svante Parsjö Tegnér (L) yttrar sig  
i ärendet. 
_________________________________________________________________________ 
 

Beslutet skickas till 
Falu kommuns styrelse, nämnder, förvaltningar och kontor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 15 (56) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
§ 123 Godkännande av exploateringsavtal för 

bostadsområde Östra Främby nordost om 
Källviksvägen 

 KS0101/16  
Beslut   
 

1. Exploateringsavtal med HSB Brf Främby gård i Falun, 
Riksbyggen Brf Falunhus nr 14, Riksbyggen Brf Falunhus nr 13 
och Riksbyggen Brf Falunhus nr 12 avseende detaljplan för 
bostadsområdet Östra Främby nordost om Källviksvägen 
godkänns. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta beslut om ändringar av 
mindre vikt i exploateringsavtalen. 

 
Sammanfattning 
Förslag till ny detaljplan för bostadsområdet Östra Främby öster om Källviksvägen 
har tagits fram och godkänts för antagande av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
den 24 februari 2016. Detaljplanen som i huvudsak berör fastigheter och samfälld 
mark som ägs av bostadsrättsföreningarna HSB Brf Främby gård i Falun, 
Riksbyggen Brf Falunhus nr 14, Riksbyggen Brf Falunhus nr 13 och Riksbyggen Brf 
Falunhus nr 12 möjliggör uppförandet av nya bostäder i ett område längs 
Källviksvägen. I exploateringsavtalet regleras överlåtelse av infartsvägar från 
kommunen till fastighetsägarna och vissa anpassningar av fastighetsgränser och 
servitutsområden utifrån befintliga förhållanden. 

Kommunstyrelsen beslutade för egen del, under förutsättning av kommun-
fullmäktiges beslut, att chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i 
uppdrag att fatta beslut om ändringar av mindre vikt i exploateringsavtalen. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-06-07, § 128. 

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-05-24, § 62. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-26. 

Förslag till exploateringsavtal 2016-02-23. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Joakim Storck (C): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

HSB Brf Främby gård i Falun 

Riksbyggen Brf Falunhus nr 14 

Riksbyggen Brf Falunhus nr 13 

Riksbyggen Brf Falunhus nr 12 

 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 17 (56) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
§ 124 Antagande av Detaljplan för bostadsområdet 

Östra Främby nordost om Källviksvägen 

 KS0282/14  

Beslut 
Detaljplanen för bostadsområdet Östra Främby nordost om  
Källviksvägen antas. 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav planuppdrag den 10 juni 2014.  
Detaljplan för bostadsområdet Östra Främby nordost om Källviksvägen har 
upprättats på miljö- och samhällbyggnadsförvaltningen. Syftet med detaljplanen är 
att möjliggöra utbyggnad och förtätning av den befintliga bostadsbebyggelsen inom 
bostadsområdet Östra Främby. Planen ger även moderna planbestämmelser för 
Främbyskolan och parkområdet vid Runns strand. 

Utvecklingsutskottet lämnade den 16 mars 2015 detaljplanen, efter genomfört 
samråd, utan erinran. 

Miljö- och samhällbyggnadsnämnden godkände den 24 februari 2016 planen för 
antagande, efter det att detaljplanen funnits tillgänglig för offentlig granskning.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-06-07, § 129. 

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-04-24, § 63. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-17. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Joakim Storck (C): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
§ 125 Godkännande av exploateringsavtal för 

Detaljplan för bostäder vid 
Trotzgatan/Svärdsjögatan 

 KS0176/16  
Beslut   
 

1. Exploateringsavtal med Trumbäcken Fastigheter AB avseende detaljplan 
för bostäder vid Trotzgatan Svärdsjögatan godkänns. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta beslut om ändringar av mindre 
vikt i exploateringsavtalet. 
 

Sammanfattning 
Förslag till ny detaljplan för bostäder vid Trotzgatan Svärdsjögatan har tagits fram 
och godkänts för antagande av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 27 april 
2016. Detaljplanen som i huvudsak berör fastigheten Trumbäcken 16, som ägs av 
Trumbäcken Fastighets AB, möjliggör uppförandet av bostadshus med ca 30-40 
lägenheter. I exploateringsavtalet regleras genomförandet av detaljplanen vad gäller  
t ex åtgärder på allmän plats. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut att chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i 
uppdrag att fatta beslut om ändringar av mindre vikt i exploateringsavtalet. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-06-07, § 130. 

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-05-24, § 64. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-03. 

Förslag till exploateringsavtal 2016-02-17. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Joakim Storck (C): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_______________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Trumbäcken Fastighets AB 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
§ 126 Antagande av detaljplan för bostäder vid 

Svärdsjögatan Trotzgatan 

 KS0637/14  
Beslut   
 

Detaljplan för bostäder vid Svärdsjögatan Trotzgatan antas. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 25 november 2014 dåvarande 
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med en ny detaljplan för 
bostäder vid Svärdsjögatan Trotzgatan.  

Detaljplan för bostäder vid Svärdsjögatan Trotzgatan har upprättats på miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ca 30-40 bostadslägenheter 
intill korsningen Svärdsjögatan Trotzgatan, i enlighet med de principer om 
komplettering och förtätning som formulerats i Översiktsplan FalunBorlänge. Planen 
gör det också möjligt att anlägga ett parkeringsgarage i markplan eller källarplan. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig den 16 november 2015, efter 
genomfört samråd, och lämnade då samrådsförslaget utan erinran. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 april 2016 att godkänna 
detaljplanen för antagande. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-06-07, § 131. 

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-05-24, § 65. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-04. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Joakim Storck (C): Enligt kommunstyrelsens förslag.  

 
_______________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
§ 127 Godkännande av exploateringsavtal med 

Kopparstaden avseende detaljplan för 
bostäder vid Kungsgårdsvägen 

 KS0665/14  
Beslut   
 

1. Exploateringsavtal med Kopparstaden AB avseende detaljplan för 
bostäder vid Kungsgårdsvägen godkänns. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta beslut om ändringar av 
mindre vikt i exploateringsavtalet. 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 16 mars 2015 att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna avtal avseende detaljplan för bostäder vid 
Kungsgårdsvägen. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars 2015 förelåg 
endast ett underskrivet avtal med Kopparstaden AB varför ärendena om godkännande 
av exploateringsavtal och antagande av detaljplan inte gick vidare för beslut. Avtalen 
med såväl Kopparstaden AB som Klövern Henrik AB och Klövern Falun AB har 
därefter reviderats. I exploateringsavtalen regleras genomförandet av detaljplanen vad 
gäller t.ex. utbyggnad av gator och annan allmän plats och överlåtelse av mark.  

Ärendet återremitterades (minoritetsåterremiss) av kommunfullmäktige 
den 14 april 2016 för att ta fram ett alternativt förslag till detaljplan och härmed 
sammankopplade avtal i syfte att uppnå en godtagbar trafiklösning där trafiken till 
och från det nya området inte matas via Kungsgårdsvägen. En lämplig utgångspunkt 
för arbetet var de förslag moderaterna väckte för ca ett år sedan. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut att chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att fatta 
beslut om ändringar av mindre vikt i exploateringsavtalet 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-06-07, § 132. 

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-05-24, § 66. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2016-04-14, § 62. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-16. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Joakim Storck (C): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige 
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Yttranden 
Mikael Rosén (M) yttrar sig i ärendet. 
________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kopparstaden AB 

Klövern Henrik AB 

Klövern Falun AB 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
§ 128 Godkännande av exploateringsavtal med 

Klövern Henrik AB och Klövern Falun AB 
avseende detaljplan för bostäder vid 
Kungsgårdsvägen 

 KS0666/14  
Beslut   
 

1. Exploateringsavtal med Klövern Henrik AB och Klövern Falun AB 
avseende detaljplan för bostäder vid Kungsgårdsvägen godkänns. 

 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta beslut om ändringar av mindre vikt i 

exploateringsavtalen. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 16 mars 2015 att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna avtal avseende detaljplan för bostäder vid 
Kungsgårdsvägen. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars 2015 förelåg endast 
ett underskrivet avtal med Kopparstaden AB varför ärendena om godkännande av 
exploateringsavtal och antagande av detaljplan inte gick vidare för beslut. Avtalen med 
såväl Kopparstaden AB som Klövern Henrik AB och Klövern Falun AB har därefter 
reviderats. I exploateringsavtalen regleras genomförandet av detaljplanen vad gäller t.ex. 
utbyggnad av gator och annan allmän plats och överlåtelse av mark. 

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige den 14 april 2016 för att ta fram ett 
alternativt förslag till detaljplan och härmed sammankopplade avtal i syfte att uppnå en 
godtagbar trafiklösning där trafiken till och från det nya området inte matas via 
Kungsgårdsvägen. En lämplig utgångspunkt för arbetet var de förslag moderaterna 
väckte för ca ett år sedan. 

Kommunstyrelsen beslutade för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut att chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att fatta 
beslut om ändringar av mindre vikt i exploateringsavtalen. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-06-16, § 133. 

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-05-24, § 67. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2016-04-14, § 63. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-26. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Joakim Storck (C): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
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_______________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kopparstaden AB 

Klövern Henrik AB 

Klövern Falun AB 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
§ 129 Antagande av detaljplan för bostäder vid 

Kungsgårdsvägen 

 KS0653/10  
Beslut   
 

1. Detaljplanens utformning ändras inte. 

2. Detaljplan för bostäder vid Kungsgårdsvägen antas. 

 
Sammanfattning 
Detaljplan för bostäder vid Kungsgårdsvägen har upprättats av dåvarande stadsbyggnads- 
och näringslivskontoret. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i 
de östra delarna av Dalregementsområdet. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 13 november 2010 stadsbyggnadskontoret i 
uppdrag att upprätta detaljplan för området. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade 
sig den 19 februari 2013 efter genomfört samråd och lämnade då samrådsförslaget utan 
erinran. Byggnadsnämnden beslutade den 30 oktober 2014 att godkänna detaljplanen för 
antagande. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars 2015 förelåg endast ett 
underskrivet avtal med Kopparstaden AB och därför gick antagande av detaljplanen inte 
vidare för beslut. 

Detaljplan för bostäder vid Kungsgårdsvägen var uppe för antagande i kommun-
fullmäktige den 14 april 2016.  Beslutet blev en minoritetsåterremiss för att ta fram ett 
alternativt förslag till detaljplan och härmed sammankopplade avtal i syfte att uppnå en 
godtagbar trafiklösning där trafiken till och från det nya området inte matas via 
Kungsgårdsvägen. En lämplig utgångspunkt för arbetet var de förslag moderaterna 
väckte för ca ett år sedan. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-06-16, § 134. 

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-05-24, § 68. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-12. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2016-04-14, § 64. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-10 med 
antagandehandlingar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Joakim Storck (C): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
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______________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Klövern Henrik AB 

Kopparstaden AB 

 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 26 (56) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
§ 130 Köp av del av Svärdsjö-Böle 12:5 för 

naturreservat Isalanäset 
 KS0270/16  
 
Beslut   
            

1. Förvärv av del av Svärdsjö-Böle 12:5 för 2 500 000 kronor godkänns. 

2. Förvärvet ska belasta investeringsprojekt 90 400. 

3. Förvärvet ska genomföras som fastighetsreglering och kostnaden för detta ska 
belasta investeringsprojekt 90 401, fastighetsbildning.  

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta och underteckna köpekontrakt. 

 

Sammanfattning 
Isalanäset ligger på en udde i Svärdsjön och består till största delen av skog. Isalanäset 
är sedan länge känt som ett skogsområde med höga naturvärden. Hela området är 
utpekat som nyckelbiotop och fynd har gjorts av ett flertal rödlistade arter. Falu 
kommun har klassat området som särskilt värdefullt utifrån metodiken i kommunens 
naturvårdsprogram som kommunfullmäktige antog 2010. Enligt naturvårds-
programmet ska kommunen arbeta för att långsiktigt bevara särskilt värdefulla 
områden. Grunden för Isalanäsets klassning som ett särskilt värdefullt naturområde är 
de höga biologiska värdena med rödlistade arter och att området är en ovanligt stor 
och sammanhängande nyckelbiotop med ett mycket stort inslag av lövträd. Det 
tätortsnära läget, mitt emellan Svärdsjö och Linghed, samt att området kan utvecklas 
till ett viktigt område för friluftslivet stärker ytterligare motiven för ett långsiktigt 
skydd. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut, att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att tillsammans med 
exploateringschefen upprätta och underteckna köpekontrakt. 

Beslutet är enligt kommunstyrelens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-06-16, § 135. 

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-05-24, § 69. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-02. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Richard Holmqvist (MP): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
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___________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergvik Skog Väst AB 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 28 (56) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
§ 131 Godkännande av markupplåtelseavtal för 

laddstationer på fastigheterna Falun Borgärdet 
2:17 och Skarpsveden 1:14 

 KS0244/16  
Beslut   
 

Markupplåtelse för laddstationer för elbilar på fastigheterna Falun Borgärdet 2:17 
och Skarpsveden 1:14 till Falu Energi & Vatten AB godkänns.  

 
Sammanfattning 
Falu Energi & Vatten AB avser att teckna avtal med kommunen för uppförande av 
laddstationer på fastigheterna Borgärdet 2:17 och Skarpsveden 1:14. Bolaget står för alla 
kostnader för anläggande, elanslutning, återställande av mark, installation, skyltning, drift, 
skötsel och elförsörjning till stationerna. Någon ersättning för markupplåtelsen utgår inte. 
Avtalet gäller i 20 år med en uppsägningstid om tre månader före avtalstidens utgång i 
annat fall är avtalet förlängt och gäller tills vidare med tre månaders uppsägning.  
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.   
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-06-16, § 136. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-05-24. 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-03-23/tjänsteskrivelse  
2016-03-09.  

Markupplåtelseavtal Falun Skarpsveden 1:14.  

Markupplåtelseavtal Falun Borgärdet 2:17. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Joakim Storck (C): Enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Falu Energi & Vatten AB 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 29 (56) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
§ 132 Utökning av verksamhetsområde för VA i 

Enviksbyn 

 KS0453/15  
Beslut   
 

Verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen utökas avseende 
spillvatten för den västliga delen av Enviksbyn samt för vatten och 
spillvatten för fastigheterna Enviksbyn 40:6 och Enviksbyn 40:9. 
 

Protokollsanteckning 
Carl-Erik Nyström (C) deltar inte i beslutet. 
 
Sammanfattning  
Avloppsförhållandena i Enviksbyn orsakar risker för hälsa och miljön. Områdets problem 
och karaktär gör att anslutning till den allmänna VA-anläggningen är bästa möjliga 
lösning. Området ingår redan idag i verksamhetsområde för vatten, men för att kunna 
utöka den allmänna utbyggnaden av avlopp i området måste verksamhetsområdet utökas. 

Frågan togs upp i kommunfullmäktige den 10 mars 2016 och ärendet blev då 
återremitterat.  

Beslut om att bygga ut allmänt VA till Enviksbyn togs av kommunfullmäktige vid 
antagandet av kommunens VA-plan den 13 februari 2014. Beslutet bekräftades då 
kommunstyrelsen den 27 oktober 2015 besvarade en skrivelse från vattenlednings-
föreningen i Enviksbyn och meddelade att utbyggnaden av allmänt VA ska genomföras för 
att komma till rätta med befintliga VA-problem. 

Den utökade information till vattenledningsföreningen som är resultatet av återremissen 
leder inte till ändrad hållning. Förslaget att utöka verksamhetsområdet kvarstår. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-06-16, § 137. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-25.  

Protokoll från kommunfullmäktige 2016-03-10, § 51. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-07.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Yttranden 
Carl-Erik Nyström (C) yttrar sig i ärendet. 

 



 Sammanträdesprotokoll 30 (56) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Falu Energi & Vatten AB  



 Sammanträdesprotokoll 31 (56) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
§ 133 Godkännande av försäljning av del av 

fastigheten Syrafabriken 4 

 KS0350/16  
 
Beslut   
 

Falu Energi & Vatten AB:s begäran om att få sälja del av fastigheten 
Syrafabriken 4 godkänns. 

 
Protokollsanteckning 
Svante Parsjö Tegnér (L): Mycket bra om det blir ett datacenter. Försäljningen bör 
ske på affärsmässiga villkor till stabil intressent. 

 
Sammanfattning 
Falu Energi & Vatten AB har inkommit med en begäran om att få avyttra del av mark för 
att iordningsställa fastigheten för etablering av datacenterverksamhet.  

Försäljningen av marken är av principiell beskaffenhet och ska underställas 
kommunfullmäktige.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-06-16, § 138. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-05-26. 

Skrivelse från Falu Energi & Vatten AB 2016-05-25. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Svante Parsjö Tegnér (L): Enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Yttranden 
Ragnar Kroona (S) yttrar sig i ärendet. 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Falu Energi & Vatten AB 

Stadskansliet 

Ekonomikontoret 
  



 Sammanträdesprotokoll 32 (56) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
§ 134 Bildande av kommunal lantmäterimyndighet 

(KLM) 
 KS0193/16  
Beslut   
 

1. Falu kommun ansöker om tillstånd hos regeringen att få inrätta en kommunal 
lantmäterimyndighet i enlighet med lagstiftningens krav och att myndigheten 
får börja sin verksamhet i januari 2018.  
 

2. Under förutsättning att regeringen bifaller kommunens ansökan så inrättas 
den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM). Organisatoriskt ska 
myndigheten ligga direkt under myndighetsnämnden för bygg- och 
miljöfrågor.  

 
Sammanfattning 
Falu kommun hade fram till 1996 en egen kommunal lantmäterimyndighet (KLM) 
för Falu tätort. Lantmäteriet ansvarade för fastighetsbildning på landsbygden. Sedan 
1996 har Lantmäteriet och Falu kommun haft samarbete för fastighetsbildning.  
Kommunen har ansvarat för mätning och kartframställning och lantmäteriet har 
ansvarat för den juridiska delen av fastighetsbildningen.  

Under 2015 har läget förändrats. Från att ha haft väldigt korta handläggningstider i 
Falun, så har handläggningstiderna nu blivit längre. På lantmäteriets hemsida står att 
aktuell handläggningstid för en förrättning är 10 månader. Under 2015 och början på 
2016 har förrättningarna i Falun utförts av 27 olika lantmätare. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-06-16, § 139. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-12. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutredning 2016-05-13.  

Förslag till ansökan om att inrätta kommunal lantmäterimyndighet.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Jan E Fors (M): Enligt kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Yttranden 
Patrik Liljeglöd (V) yttrar sig i ärendet. 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 33 (56) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kommundirektören 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 34 (56) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
§ 135 Godkännande av reviderad bolagsordning för 

Dala Airport AB och AB Dalaflyget 
 KS0458/14  
Beslut   
 

1. Reviderad bolagsordning för Dala Airport AB godkänns. 

2. Reviderad bolagsordning för AB Dalaflyget godkänns. 
 

Sammanfattning 
Dala Airport AB och AB Dalaflyget har inkommit med en begäran om ändringar i 
bolagsordningarna. Syftet med ändringarna är att man vill förstärka ägarnas styrning 
av bolagen och att det på ett tydligt sätt framgår av ändamålsparagrafen vad bolagen 
ska syssla med under iakttagande av EU:s statsstödsregler.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-06-16, § 140. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-05-31. 

Förslag till reviderad bolagsordning för AB Dalaflyget.  

Förslag till reviderad bolagsordning för Dala Airport AB.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
AB Dalaflyget 

Dala Airport AB 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 35 (56) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
§ 136 Begäran om fusion av Falu Kraft AB till Falu 

Energi och Vatten AB 

 KS0349/16  
Beslut   
 

Fusion av Falu Kraft AB till Falu Energi & Vatten AB godkänns. 
 

Sammanfattning 
Falu Kraft AB bildades 2009 som ett helägt dotterbolag till Falu Energi & Vatten AB. 
Genom att samla, samordna och utveckla all elproduktion, med undantag för vindkraftverk 
på Högberget, i en juridisk enhet, skulle ett flertal synergieffekter och effektiviseringar 
uppnås. 

Det primära syftet med att bilda ett separat aktiebolag var att kunna nyttja möjligheterna 
till skattefrihet för energiskatt på den el som produceras från vindkraftverket på Högberget 
och förbrukas internt i Falu Energi & Vatten AB. 

Falu Energi & Vattenkoncernen ser för närvarande över sin organisationsstruktur, vilket 
föranleder att behovet av ett separat dotterbolag för kraftproduktion utvärderats och kan 
var ett hinder i den fortsatta utvecklingen. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-06-16, § 141. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-05-30.  

Begäran om fusion från Falu Energi & Vatten AB 2016-05-25. 

Beslutsunderlag från Falu Energi & Vatten AB 2015-05-20. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Falu Energi & Vatten AB   



 Sammanträdesprotokoll 36 (56) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
§ 137 Godkännande av aktieägaravtal och 

bolagsordning för Beyond Skiing Foundation 

 KS0631/15  
Beslut   
 

Aktieägaravtal samt bolagsordning för Beyond Skiing Foundation godkänns. 
 

Reservation 
Samtliga ledamöter i Liberalerna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. Aktieägaravtalet möjliggör att bolaget handskas 
med kommunala medel utan offentlig insyn och utan att Lagen om offentlig upphandling 
gäller. Syftet med bolaget är otydligt. 

 
Protokollsanteckning 
Lämnas av Maj Ardesjö (MP). Miljöpartiet vill, i anslutning till skrivningen under punkt 
1.4, om Falu kommuns stödjande av ansökan till Skid-VM 2025 och vinter-OS 2026, lyfta 
frågan om en folkomröstning bland Faluns invånare före ansökan. MP anser att en 
folkomröstning behövs innan kommunala resurser läggs på nya evenemang av den här 
storleken. MP vill även varna för, att med de klimatförändringar som redan existerar och 
som kommer, kan det bli oerhört kostsamt att ordna snö i tillräcklig mängd. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2015 att kommunen tecknar sig för 10 
procent av aktierna i Beyond Skiing Foundation till en kostnad av 5000 kronor.  
Kommunfullmäktige skulle besluta om aktieägaravtalet och bolagsordningen den 14 april 
2016 men återremitterade ärendet för klarläggande om ansökan om skid-VM/OS, 
lekmannarevision och offentlighetsprincipen. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-06-16, § 142. 

Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-26.  

Aktieägaravtal och bolagsordning. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2016-04-14, § 71. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag.  

Svante Parsjö Tegnér (L) med instämmande av Patrik Liljeglöd (V) och Knut CA 
Scherman (SD), Katarina Gustavsson (KD) och Monica Lindh (V): Avslag. 



 Sammanträdesprotokoll 37 (56) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för avslag. 

 
Omröstningsresultat 
Med 41 ja-röster, 15 nej-röster, 3 avstår och 2 frånvarande beslutar kommunfullmäktige 
enligt kommunstyrelsens förslag, bilaga § 137. 

 
Yttranden 
Maj Ardesjö (MP) och Lars Jerdén (S) yttrar sig i ärendet. 
 
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Svenska Skidförbundet 

Visit Södra Dalarna AB 
 
 
 
  



Bilaga § 137 

 

Voteringslista nr. 1 
Upprättad vid Falu kommunfullmäktige sammanträde den 16 juni 2016 klockan 20:20:18. 
17. Godkännande av aktieägaravtal och bolagsordning för Beyond Skiing Foundation 

Po
 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
1 Helena  Fridlund                         (S)        Alla                                                X        
2 Jessica Wide                             (S)        Alla                                                  X    
3 Jonas Lennerthson                        (S)        Alla                                                X        
4 Lena Johnsson                            (S)        Alla                                                X        
5 Jonny Gahnshag                           (S)        Alla                                                X        
6 Susanne Norberg                          (S)        Alla                                                X        
7 Mikael Rosén                             (M)        Alla                                                X        
8 Christer Carlsson                        (M)        Alla                                                X        
9 Christina Haggren                        (M)        Alla                                                X        
10 Björn Ljungqvist                         (M)        Alla                                                X        
11 Åsa Nilser                               (L)        Alla                                                 X      
12 Svante Parsjö Tegnér                     (L)        Alla                                                 X      
13 Monica Enarsson                          (S)        Alla       Kenneth Wåhlberg                           X    
14 Diyar Cicek                              (S)        Alla                                                X        
15 Elisabeth Ahnberg Åsenius                (MP)       Alla                                                  X    
16 Mats Wiklund                             (MP)       Alla                                                X        
17 Erik Eriksson                            (MP)       Alla       Kenth Carlson                            X        
18 Richard Holmqvist                        (MP)       Alla       Maj Ardesjö                              X        
19 Göran Forsén                             (M)        Alla                                                X        
20 Gunilla Franklin                         (M)        Alla       Annika Alenius                           X        
21 Håkan Hammar                             (M)        Alla                                                X        
22 Jan-Olof Montelius                       (M)        Alla                                                X        
23 Mattias Ohlson                           (L)        Alla                                                 X      
24 Dietmar Gleich                           (L)        Alla                                                 X      
25 Christina Knutsson                       (S)        Alla                                                X        
26 Lars-Göran Johansson                     (S)        Alla                                                X        
27 Anna Hägglund                            (C)        Alla                                                X        
28 Joakim Storck                            (C)        Alla                                                X        
29 Camilla Andersson Sparring               (C)        Alla                                                X        
30 Mats Dahlström                           (C)        Alla       Per Pettersson                           X        
31 Mats Dahlberg                            (M)        Alla       Carin Gustafsson                         X        
32 Veronica Zetterberg                      (M)        Alla                                                X        
33 Mika Savolainen                          (M)        Alla                                                X        
34 Vanja Ottevall                           (M)        Alla                                                X        
35 Anders Runström                          (FAP

      
Alla       Anna Jörgensson                             X  

36 Maria Gehlin                             (FAP
      

Alla                                                   X  
37 Krister Johansson                        (S)        Alla                                                X        
38 Sofie Eriksson                           (S)        Alla                                                X        
39 Christer Falk                            (S)        Alla                                                X        
40 Jenny Drugge                             (C)        Alla                                                X        
41 Carl-Erik Nyström                        (C)        Alla                                                X        
42 Göran Vestlund                           (C)        Alla       Agneta Ängsås                            X        
43 Patrik Liljeglöd                         (V)        Alla                                                 X      
44 Marie Arvidsson                          (V)        Alla                                                 X      
45 Jan E Fors                               (M)        Alla                                                X        
46 Katarina Gustavsson                      (KD)       Alla                                                 X      
47 Lars Jerdén                              (S)        Alla                                                X        
48 Anna Strindberg                          (S)        Alla                                                X        
49 Mustafa Güclü                            (S)        Alla                                                X        
50 Annelie Nilsson                          (S)        Alla       Monica Jonsson                           X        

Transport: 38 7 3 2 



Bilaga § 137 

 

 

Transport: 38 7 3 2 0 

Po
 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv K

 

51 Monica Lindh                             (V)        Alla                                                 X       
52 Pia Persson                              (V)        Alla                                                 X       
53 Knut C.A. Scherman                       (SD)       Alla                                                 X       
54 Annette Norell                           (SD)       Alla       Mats Nordberg                             X       
55 Madelene Vestin                          (SD)       Alla                                                 X       
56 Karl-Erik Pettersson                     (S)        Alla                                                X         
57 Ragnar Kroona                            (S)        Alla                                                X         
58 Anna Fält                                (S)        Alla       Birgitta Gradén                          X         
59 Rolf Gradén                              (V)        Alla                                                 X       
60 Mikael Pettersson                        (SD)       Alla                                                 X       
61 Bo Lindén                                (SD)       Alla                                                 X       

SUMMA: 41 15 3 2 0 
 



 Sammanträdesprotokoll 38 (56) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
§ 138 Godkännande av ändring av bolagsordning för 

Frauenzimmer AB 

 KS0344/16  
Beslut   
 

Ny bolagsordning för Frauenzimmer AB godkänns och gäller från och med när 
beslutet vinner laga kraft. 

 
Sammanfattning 
Frauenzimmer AB har idag brutet räkenskapsår vilket inte överensstämmer med övriga 
bolag i Falu kommuns bolagskoncern. Av det skälet föreslås att bolaget ändrar 
räkenskapsåret till kalenderår. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-06-16, § 143. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-05-24.  

Förslag till bolagsordning.  

Skrivelse från Frauenzimmer AB 2016-05-09.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Frauenzimmer AB 

Ekonomikontoret 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 39 (56) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
§ 139 Ansökan om förändrad borgensram för Falu 

Energi och Vatten AB och Frauenzimmer AB 

 KS0326/16  

Beslut  
            
1. Kommunstyrelsen har rätt att verkställa kommunfullmäktiges beslut, att såsom för egen 

skuld, ingå borgen för låneförpliktelser upp till ett för följande respektive företag totalt 
högsta angivet belopp enligt nedan, jämte därpå löpande ränta och kostnader, med 
avdrag för det lånebelopp som kommunstyrelsen vid var tillfälle genom sin internbank 
lånat ut till respektive företag. Det totala högsta beloppet ska beräknas på skuldebre-
vens respektive ursprungliga lånebelopp i lånehandlingar och i borgenshandlingar: 

 
Falu Stadshus AB  480 000 000 kronor  
Kopparstaden AB  1 800 000 000 kronor 
Falu Elnät AB       20 000 000 kronor 
Falu kommuns förvaltning AB       50 000 000 kronor 
Falu Energi & Vatten AB   1 641 000 000 kronor 
Förvaltningsbolaget högskolefastigheten Lugnet KB      275 000 000 kronor 
Västra Falun fastighets AB       15 000 000 kronor 
Lugnet i Falun AB    600 000 000 kronor  
Falu Kraft AB      20 000 000 kronor 
Frauenzimmer AB        1 000 000 kronor  
 
Summa        4 902 000 000 kronor 

 
2. Kommunstyrelsen även har rätt att fatta beslut om utlåning till ovanstående bolag. 

Utlåningen och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, att såsom för egen 
skuld ingå borgen, avser ett totalt högsta belopp för respektive företag enligt vad som 
ovan angivits och med iakttagande av däri angivna principer. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2014 att utöka Falu Energi & 
Vatten ABs borgensram med 350 mnkr. Utökningen avsåg borgen för finansiering av 
datacentrets serverhallar som skulle byggas i anslutning till bolagets kraftvärmeverk 
under perioden 2015 – 2017. Planen var att Falu Energi & Vatten AB och en extern 
part skulle bilda ett särskilt bolag för att driva EcoDataCenter. 

I februari 2016 beslutade Falu Energi & Vatten att inte investera i de planerade hallarna i 
den form det var tänkt och styrelsen valde att återkalla sin framställan att bilda 
datacenterbolaget EcoDataCenter.  

Frauenzimmer AB, helägt bolag av Falu kommun, som äger och förvaltar fastigheten 
Falun 7:31 i Falu kommun, har inkommit med en begäran om kommunal borgen på  
1 mnkr. I fastigheten har sedan den övertogs vissa underhållsåtgärder genomförts 
vilket innebär att bolaget har ett behov av att uppta lån för att klara likviditeten 
kommande år. 



 Sammanträdesprotokoll 40 (56) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-06-07, § 144. 

Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-05-26, § 48. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-05-11. 

Ansökan om borgensram från Frauenzimmer AB 2015-11-10. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Svante Parsjö Tegnér (L): Enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Falu Energi & Vatten AB 

Frauenzimmer AB  

Ekonomikontoret 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
§ 140 Godkännande av avsiktsförklaring gällande 

Högskolan Dalarnas 
samlokaliseringsutredning 

 KS0224/16  
Beslut   
 

Avsiktsförklaringen gällande Högskolan Dalarnas samlokaliseringsutredning 
godkänns och överlämnas till Högskolan Dalarna när den har undertecknats av 
kommunstyrelsens presidium. 
 

Reservation 
Samtliga ledamöter i Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning 
Högskolan Dalarna tillsatte hösten 2015 en utredning för att ”allsidigt belysa 
förutsättningar för och konsekvenser av en samlokalisering av hela Högskolans 
verksamhet i Falun”. Utredningen ska vara klar i augusti 2016 och högskolans 
styrelse förväntas fatta beslut i lokaliseringsfrågan i november 2016. För att kunna 
slutföra utredningen önskar Högskolan Dalarna att Falu kommun redovisar hur 
kommunen är beredd att samverka med högskolan vad gäller lokaler, studentbostäder 
mm om högskolan väljer att lokalisera hela verksamheten till Falun. 

Ett förslag till avsiktsförklaring har därför tagits fram. Förslaget, som är avsett att 
undertecknas av kommunstyrelsens presidium, redovisar kortfattat på vilka sätt Falu 
kommun är beredd att samverka med högskolan. Förslaget finns beskrivet mer 
utförligt i skriften Samlokalisering av högskolan Dalarnas verksamhet till Falun – 
underlag från Falu kommun, som är avsedd att överlämnas till högskolan 
tillsammans med avsiktsförklaringen. 

En muntlig information om ärendet lämnades vid kommunstyrelsens utvecklings-
utskotts sammanträde den 24 maj 2016.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-06-16, § 145. 

Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-26.  

Högskolan Dalarnas samlokaliseringsutredning – avsiktsförklaring från Falu kommun. 

Samlokalisering av högskolan Dalarnas verksamhet till Falun – underlag från Falu 
kommun. 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Svante Parsjö Tegnér (L): Enligt 
kommunstyrelsens förslag.  

Patrik Liljeglöd (V): Ett mer nyanserat förslag och föreslår att förutsättningarna ska 
vara att minst en 20-årig hyresförbindelse tecknas med högskolan, om vi investerar. 
Kostnaderna för planärende får läggas samman med byggkostnaderna och betalas av 
via hyran. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Kommundirektören 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
§ 141 Godkännande av samverkansavtal mellan 

Landstinget Dalarna och Falu kommun 
avseende Familjecentral på Britsarvet 

 KS0366/12  
Beslut   
 

1. Samverkansavtal mellan Landstinget Dalarna och Falu kommun avseende 
familjecentral på Britsarvet godkänns. 
  

2. Finansiering av familjecentralen sker inom beslutad anslagsram. 
 
Sammanfattning 
Samverkansberedningen för Falu kommun och Landstinget Dalarna gav i uppdrag den 
6 februari 2012 att tillsätta en styrgrupp och en arbetsgrupp som fick i uppgift att ta fram 
ett underlag för etablering av Familjecentral 2. 

Social- och skolförvaltningarna har under 2013 tagit fram ett gemensamt förslag 
kring start av ytterligare en familjecentral i Britsarvsområdet. Socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden har behandlat samverkansavtal, lokalprogram och 
avsiktsförklaring. Landstinget Dalarna har nu tagit fram ett samverkansavtal 
avseende familjecentral i Britsarvet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade för egen del, under förutsättning av kommun-
fullmäktiges beslut, att kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i 
uppdrag att underteckna samverkansavtalet. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-06-07, § 146. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-05-25. 

Förslag till samverkansavtal 2016-02-10. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 

Ekonomikontoret 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
§ 142 Godkännande av riktlinjer vid hot, våld och 

allvarliga trakasserier mot förtroendevalda 

 KS0249/16  
Beslut   
 
          Riktlinjer vid hot, våld och allvarliga trakasserier mot förtroendevalda godkänns. 
 
Sammanfattning 
Riktlinjerna ska tillämpas vid olika former av hot, våld och allvarliga trakasserier mot 
förtroendevalda i Falu kommun med koppling till deras offentliga uppdrag. 
Kommunstyrelsen beslutade för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut att kommunikationskontoret får i uppdrag att ta fram en kommunikationsstrategi för 
förtroendevalda ur ett riskperspektiv. 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-06-07, § 147. 
Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-05-26, § 49. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-05-11.  

Riktlinjer vid hot, våld och allvarliga trakasserier mot förtroendevalda. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Christina Knutsson (S), Camilla Andersson 
Sparring (C) och Madelene Vestin (SD): Enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Yttranden 
Jan E Fors (M), Monica Lindh (V) och Madelene Vestin (SD) yttrar sig i ärendet. 
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Styrelse, samtliga nämnder och bolag i Falu kommun 

Ledningsförvaltningen 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
§ 143 Godkännande av namnändring för Kommunala 

handikapprådet 
 KS0266/16  
Beslut   
 

1. Ändring av namnet Kommunala handikapprådet till Funktionshinderrådet (FR) 
godkänns. 
 

2. Anvisning för Funktionshinderrådet godkänns. 

 
Sammanfattning 
I Demokratiutredningen, som lämnades till regeringen i januari 2016, föreslås att alla 
kommuner ska ha ett funktionshinderråd. Utredningen menar att funktionshinderråden bör 
användas för strategiska beslut och vägval. Man lyfter också fram att de bör vara centralt 
placerade och att personer i ledande ställning i kommunerna och landstingen deltar i rådens 
arbete. I Falu kommun är det organiserat på detta sätt.  
Kommunala handikapprådet, KHR, beslutade den 9 mars 2016 att, under förutsättning av 
kommunstyrelsens godkännande, ändra namn till Funktionshinderrådet, förkortat FR.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-06-07, § 147. 

Protokoll från kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2016-05-23, § 17. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-18.  

Förslag till anvisningar för Funktionshinderrådet 2016-05-03. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Funktionshinderrådet 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
§ 144 Entledigande och fyllnadsval av ersättare i 

kultur- och fritidsnämnden 

 KS0016/16  
Beslut   
 

1. Leif Öskog (S) entledigas från uppdraget som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden fr o m den 17 juni 2016. 
 

2. Kajsa Henriksson (S) utses som ny ersättare i kultur- och fritids- 
nämnden fr o m den 17 juni 2016.  

 
Sammanfattning 
Leif Öskog (S) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget 
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Leif Öskog 2016-05-13. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Entledigad/vald 

Förtroendemannaregistret 

Kultur- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
§ 145 Fyllnadsval av styrelseledamot i Falu Kraft AB 
 KS0016/16  

Beslut   
 

Hanna Bergman (OP) väljs som ny styrelseledamot i Falu Kraft AB fr o m  
den 17 juni 2016.  

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 maj 2016 att entlediga Bengt Östling från  
uppdraget som styrelseledamot i Falu Kraft AB. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Vald 

Förtroendemannaregistret 

Falu Kraft AB 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 

§ 146 Entledigande och fyllnadsval av ersättare i val- 
och demokratinämnden 

 KS0016/16  

Beslut   
 

1. Sonja Shirvani (KD) entledigas från uppdraget som ersättare i val- och 
demokratinämnden fr o m den 17 juni 2016. 
 

2. Rita Magnusson (KD) utses som ny ersättare i val- och demokratinämnden  
fr o m den 17 juni 2016. 

 
Sammanfattning 
Sonja Shirvani (KD) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget 
som ersättare i val- och demokratinämnden. 

 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Sonja Shirvani 2016-06-16. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Entledigad/vald 

Förtroendemannaregistret 

Val- och demokratinämnden 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
§ 147 Anmälningsärenden 

 KS0081/16  
 
Beslut   
 

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

1. Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-27  
§ 73/tjänsteskrivelse 2016-03-17 Svar på medborgarförslag om att stänga 
Surbrunnsvägen för genomfartstrafik. Medborgaförslaget avslås i delarna bygg 
en trafikplats och att stänga Kungsgårdsvägen vid Surbrunnsvägen. Förslaget 
bifalls i delen avseende någon form av fartdämpande åtgärder längs 
Kungsgårdsvägen, förbud av genomfartstrafik med tung lastbil och att sträckan 
hastighetsbegränsas till 30 km/h. Åtgärderna är på kort sikt och att det i övrigt 
hanteras i detaljplanen och fördjupad översiktsplan för Falu tätort. KS0457/14 
 

2. Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-27 § 75 
/tjänsteskrivelse 2016-04-08 Svar på medborgarförslag om rökfria lekplatser. 
Medborgarförslaget avslås. Kommunen får avvakta regeringens  
ställningstagande till Folkhälsomyndighetens förslag angående fler rökfria platser 
utomhus.             KS0588/14  
 

3. Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-05-25 § 93 
/tjänsteskrivelse 2016-04-15  Svar på medborgarförslag om en konstgräsplan vid 
Vitriolstigen/Järnstigen. Medborgarförslaget avslås. Grusplanen bedöms vara i 
acceptabelt skick och fullgör sin funktion för närområdets behov. En fortsatt dialog 
med kultur- och fritidsnämnden får visa om standarden kan höjas så att det även 
stödjer föreningslivets behov.           KS0523/14 
 

4. Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-05-25  
§ 94/tjänsteskrivelse 2016-05-11 Svar på medborgarförslag om att hålla  
belysningen tänd längs med cykelvägen mellan övre Haraldsbo och 
Hälsingbergsskolan. Medborgarförslaget bifalls då det utan tekniska anpassningar 
bör gå att tillmötesgå förslaget genom att tiden då elljusspåret är tänt anpassas. Det 
kan i bästa fall gagna både de som går och cyklar samt motionärer som vill utnyttja 
elljusspåret.            KS0557/14 

 
5. Protokoll från kommunstyrelsen 2016-03-29 § 74/tjänsteskrivelse 2016-02-24  

Svar på medborgarförslag Ordna med en lokal för insamling och organisering för 
människor i behov av hjälp. Medborgarförslaget avslås eftersom kommunen inte ska 
konkurrera när det gäller klädinsamling, eftersom denna verksamhet redan bedrivs 
på ett mycket bra sätt via privata initiativ, kyrkor och organisationer.  
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  

 
 
Dessutom är frågan om hantering av kläder skrymmande och kräver investeringar 
utöver befintlig maskinpark inom Arbetscenter idag.         KS0603/15
    

6. Protokoll från kommunstyrelsen 2016-03-01 § 46/tjänsteskrivelse 2016-01-14 
Svar på medborgarförslag Telefonnummer för fel- och olägenhetsanmälan. 
Medborgarförslagets intentioner bifalls genom det beslut kommunstyrelsen fattade 
den 28 oktober 2014 om att inrätta ett gemensamt kontaktcenter.  KS0410/12 
 

7. Protokoll från kommunstyrelsen 2016-05-03 § 98/tjänsteskrivelse 2016-04-15 
Svar på medborgarförslag Anlägg cykelväg mellan Karlsviksbacken till avfart för 
City Gross. Medborgarförslaget avslås av ekonomiska skäl.         KS0328/15 
 

8. Protokoll socialnämnden 2016-04-27 § 59/tjänsteskrivelse 2016-03-23 
Sammanställning av socialnämndens fattade beslut 2015.         KS0020/16 
 

9. Protokoll från socialnämnden 2016-04-27 § 60/tjänsteskrivelse 2016-03-08 
Redovisning av handlingar i god tid till socialnämndens sammanträden 2015. 

 
10. Revisionsrapport granskning, upphandling av asfalteringstjänster. KS0022/16 

 
11. Revisionsrapport över granskningen av kommunens organisation och rutiner kring 

aktivitetsansvar för ungdomar.            KS0315/16 
 

12. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2016-04-27, § 55 /tjänsteskrivelse 
2016-04-13. Anmälan av verkställighet av beslut gällande motion från Jonas 
Lennerthson (S) utred möjligheten att senarelägga beslutsfattandet när det gäller 
betyg i skolan. Motionen bifölls vilket innebar att barn- och utbildningsnämnden 
fick i uppdrag att utvärdera skolans nuvarande betygsprocess. Barn- och 
utbildningsnämnden har genomfört uppdraget och beslutat att nuvarande tidsplan 
för skolans betygsprocess kvarstår, eftersom konsekvenserna av en reviderad 
tidsplan inte uppväger fördelarna.           BUN0203/15-008             
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
 

§ 148 Delegationsärenden 

 KS0015/16  
 
Beslut   

Kommunfullmäktige har tagit del av delegationsärenden. 
 
Sammanfattning 
Till kommunfullmäktige redovisas följande delegationsärenden. 
 

1. Motion från Maria Gehlin (FAP) Anders Runström (FAP) Anna Jörgensen (FAP) 
och Stefan Clarström (FAP) Anslå medel för att inrätta fältsekreterare. KS0336/16. 
Remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
§ 149 Svar på medborgarförslag Slopa bygglovs-

avgiften vid förbättring av tillgänglighet i Falu 
centrum 

 KS0242/15  
Beslut   
 

Medborgarförslaget bifalls. Bygglovsavgiften slopas för åtgärder vars  
huvudsyfte är att öka tillgängligheten. 

 
Protokollsanteckning   
Förslagsställaren har bjudits in att yttra sig över sitt förslag på dagens sammanträde,  
men deltog inte.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att bygglovsavgifterna slopas för butiker, restauranger, 
frisörer mm med färre än tio anställda, vid förbättringar av tillgänglighet för 
funktionshindrade. From den 1 januari 2015 införs bristande tillgänglighet som en ny form 
av diskriminering i diskrimineringslagen. Lagen gäller inte för privatpersoner eller för 
företag med färre än tio anställda. 
Utvecklingsutskottet föreslår att medborgarförslaget avslås.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsen förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-06-07, § 121. 

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2016-05-24, § 70. 

Protokoll från myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 2016-04-21, § 39. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-21. 

Medborgarförslaget 2015-03-13. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Medborgarförslagsställaren 

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
§ 150 Bordläggning av ärenden 
  

Beslut   
            

Ärende nummer 27, 29-36 bordläggs. 
 
27. Interpellation från Mikael Rosén (M) ställd till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jonny Gahnshag (S) om felaktiga 
asfaltupphandlingar.    KS0004/16 
 
29. Svar på motion från Madelene Vestin (SD), Mikael Pettersson (SD), Knut 
Scherman (SD), Mats Nordberg (SD) m fl Begränsning av antal uppdrag som god 
man.      KS0232/16 
 
30. Svar på motion från Maria Gelin (FAP) och Stefan Clarström (FAP) Anslå 
medel så att Falu kommun har råd att sköta sina rondeller/infarter och sätta upp en 
gärdesgård/staket vid Skyttepaviljongen på Lugnet.  KS0487/14 
 
31. Svar på motion från Mikael Rosén (M) Christina Haggren (M) Mats Dahlberg 
(M) Björn Ljungqvist (M) och Christer Carlsson (M) Bygg om Korsnäsvägen. 
     KS0599/15 
 
32. Svar på motion från Björn Ljungqvist (M) Differentiera avgifter på ansökningar 
som varierar kraftigt med säsong.   KS0333/15  
 
33. Svar på motion från Dietmar Gleich (FP) Säkra Faluån och Faluns  
Centrum.     KS0609/15  
 
34. Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) Vattenburen Kollektivtrafik. 
     KS0484/15  
 
35. Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) E-skola kan hjälpa 
Hemmasittare.     KS0503/15  
 
36. Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Anna Jörgensen (FAP)  
Anders Runström (FAP) och Stefan Clarström (FAP) Tillåt elever som  
hoppar av från gymnasiet få tillgång till Introduktionsprogrammet IM.  
     KS0677/14 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
§ 151 Medborgarförslag Flytta statyn av berguven till 

Lugnet 
 KS0353/16  
Beslut 
 

Medborgarförslaget skickas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning 
och beslut.  

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Lennart Strands staty av berguven flyttas från Falu 
gruva till Lugnet.  
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 2016-05-29. 
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Medborgarförslagställaren 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
§ 152 Medborgarförslag Satsa på barnen i Falun och 

bygg en stor lekpark 

 KS0303/16  
 
Beslut 
 
Medborgarförslaget skickas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för 
handläggning och beslut. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås det att Falu kommun ska satsa mer på barnen genom att 
bygga en rejäl lekpark med linbana, rutschkana och klätterträd.  

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 2016-05-04. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Medborgarförslagställaren 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2016-06-16  
 
§ 153   Medborgarförslag Streetfotbollsplan i centrum 

   KS0369/16  
 
 
Beslut 
 
Medborgarförslaget skickas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för 
handläggning och beslut. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås det att en streetfotbollsplan byggs i centrala Falun, till 
exempel i närheten av Knutpunkten, för att det behövs fler aktiviteter på fritiden för 
ungdomar. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 2016-05-27. 

_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Medborgarförslagställaren 
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