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Kommunfullmäktiges sammanträde inleds med parentation för Kicki Stoor. 
 
Niklas Lind ny kommunikationschef presenteras för kommunfullmäktige.  
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§ 180 Begäran om flytt av borgensutrymme från Falu 

Elnät AB till Falu Energi & Vatten AB 

 KS0310/15  
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 skuldebrevens 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   1 861 000 000 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  
 
2. Kommunstyrelsen har även 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 
Falu Energi & Vatten AB har inkommit med en begäran, daterad den 22 april 2015, om 
överföring av 190 000 000 kronor av dotterbolaget Falu Elnät ABs borgensram om för 
närvarande 210 000 000 kronor från Falu Elnät AB till Falu Energi & Vatten AB.  

Begäran grundar sig i att koncernen Falu Energi & Vatten AB har målsättningen att 
samla all finansiering i moderbolaget. Det återstående beloppet om 20 000 000 
kronor i Falu Elnät ABs borgensram avser bolagets koncernkontokredit hos Falu 
kommun som behöver kvarstå.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Falu Energi & Vatten AB 2015-04-22. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-06-15. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-08-25, § 156. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
___________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Falu Energi & Vatten AB 

Ekonomikontoret 
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§ 181 Antagande av Detaljplan för mindre del av 
Krondiket 

 KS0575/11  
Beslut 
 

Detaljplan för mindre del av Krondiket antas.  

 
Sammanfattning 
Detaljplan för mindre del av Krondiket har upprättats. Syftet med detalj-
planen är att för en del av Övre Krondiksvägen ge stöd för användningen 
lokalgata.  

Kommunstyrelsen gav den 27 september 2011, i samband med godkännande 
av samrådsredogörelsen för Detaljplaneprogram för Krondiket, i uppdrag att 
upprätta detaljplanen.  

Efter genomfört samråd lämnade kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
den 14 oktober 2014 detaljplanen utan erinran.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkände den 24 juni 2015 detalj-
planen för antagande, efter att detaljplanen varit kungjord för granskning.   

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-07-06. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-08-25, § 157. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 182 Antagande av Översiktsplan för Falu kommun, 
Fördjupning för Born 

 KS0173/09  
Beslut 
 

Översiktsplan för Falu kommun, Fördjupning för Born antas. 

  
Sammanfattning 
Syftet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Born är för att i ett tidigt 
stadium samla information om förutsättningarna och skapa en samlad syn på de 
ramar som ska styra områdets framtida utveckling. 
Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsens utvecklingsutskott, 
den 17 mars 2009, att ta fram en fördjupad översiktsplan för området (alternativt 
ett planprogram). 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 oktober 2014, om samråd, varefter samrådet 
genomfördes.  
Efter genomfört samråd bearbetades översiktsplanen varefter kommunstyrelsen 
beslutade den 3 mars 2015 att skicka ut översiktsplanen för granskning. 
Granskningen genomfördes mellan den 27 mars och den 8 maj. De synpunkter 
som inkommit under granskningen redovisas i miljö- och samhällsbygg-
nadsförvaltningens utlåtande.  

Kommunstyrelsen beslutade för egen del den 25 augusti 2015 att godkänna miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens utlåtande. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.   
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-01. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-08-25, § 158.   
 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 ______________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Slaggvarpen AB 
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§ 183 Antagande av Tillväxtprogrammet 2020 

 KS0216/14  
 
Beslut 
 

Tillväxtprogrammet 2020 antas med ändring av rubriken på sidan 10 från 
Falun är ett starkt varumärke till Bilden av Falun är stark och positiv och 
ändring av rubriken på sidan 5 från samverkan skola – näringsliv till  
samverkan skola – arbetsmarknad. 

 
Reservation 
Vänsterpartiet anser det inte rimligt att anta ett strategiskt styrdokument som bygger på att 
Falun i likhet med större delen av övriga världen, ska tillämpa en ekonomisk modell där 
tillväxt utgör huvuddrivkraften. Tillväxtprogrammet ger sken av att följa 
Brundtlandskommissionens direktiv om ett hållbart samhälle, men avviker i väsentliga 
delar i ren luddighet vilket ger fria utrymmen för tolkningar, vilket urholkar 
hållbarhetsbegreppets grundtankar. Vänsterpartiet förordade att vi istället för 
tillväxtprogram skulle anta ett "ekonomiskt utvecklingsprogram" där tillväxten inte är av 
överordnad betydelse utan att definitionen om hållbar utveckling dvs att, Ekonomisk 
hållbarhet ska bygga på en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser 
för den ekologiska eller sociala hållbarheten. En ökning av ekonomiskt kapital får alltså 
inte ske på bekostnad av en minskning i naturkapital eller socialt kapital (KTHs 
definition). Det är hög tid att påbörja ett skifte i synen på tillväxt och sluta blunda för dess 
följder och konsekvenser. Vi har en morgondag att ta ansvar för och därför reserverar vi 
oss, Patrik Liljeglöd (V), Erik Edquist (V), Monica Lindh (V), Pia Persson (V) och Rolf 
Gradén (V) mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 18 mars 2014 i uppdrag att dåvarande 
Tillväxtprogram skulle revideras under 2014. 
Faluns vision ”Ett större Falun” kräver att vi tar hänsyn till de ekonomiska, ekologiska  
och sociala dimensionerna av hållbar utveckling när vi fattar beslut. 
Tillväxtprogrammet ska vara Falu kommuns övergripande strategiska styrdokument 
för den ekonomiska dimensionen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 augusti 2015 att godkänna remissredogörelsen. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag, med införda justeringar från kommun-
styrelsen den 25 augusti 2015, exklusive de ändringar som beslutas av dagens kommun-
fullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-12. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-08-25, § 159. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Richard Holmqvist (MP), Maria Gehlin (FAP), 
Katarina Gustavsson (KD), Mikael Rosén (M), Joakim Storck (C), Fredrik Adolphson 
(FP), Madelene Vestin (SD) och Knut C.A. Scherman (SD): Antagande av 
Tillväxtprogrammet 2020. 

Patrik Liljeglöd (V): Avslag till antagande av Tillväxtprogrammet 2020.   
 
Sofie Eriksson (S): Antagande av Tillväxtprogrammet 2020 och att 
rubriken på sidan 10 ändras från Falun är ett starkt varumärke till Bilden av Falun är stark 
och positiv.   
 
Jonny Gahnshag (S): Instämmer i Sofie Erikssons ändringsförslag. 
 
Jessica Wide (S): Antagande av Tillväxtprogrammet 2020, bifall till Sofie Erikssons 
ändringsförslag och ändring av rubrik på sidan 5 från samverkan skola – näringsliv till 
samverkan skola – arbetsmarknad. 
 
Jonny Gahnshag (S): Avslag till Jessica Wides ändringsförslag. 
 
Anna Fält (S) med instämmande av Erik Eriksson (MP), Richard Holmqvist (MP), 
Christina Haggren (M) och Lars-Göran Johansson (S): Antagande av Tillväxtprogrammet 
2020 och bifall till Jessica Wides ändringsförslag.   
 
Beslutsgång 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Kommunstyrelsens förslag ställs mot avslagsyrkandet. Därefter prövas under förutsättning 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag de två ändringsförslagen 
var för sig mot kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag (antagande av Tillväxtprogrammet) mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden Sofie Erikssons ändringsförslag mot kommunstyrelsens 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Sofie Erikssons ändringsförslag. 

Ordföranden prövar därefter Jessica Wides ändringsförslag mot kommunstyrelsens förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Jessica Wides ändringsförslag.   

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande beslutsgång som godkänns av 
kommunfullmäktige. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Jessica Wides ändringsförslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 12 ja-röster, 48 nej-röster och 1 ledamot avstår att rösta, beslutar kommunfullmäktige 
enligt Jessica Wides ändringsförslag (bilaga § 183). 
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Yttranden 
Svante Parsjö Tegnér (FP), Monica Lindh (V), Monica Enarsson (S), Jan E Fors (M)  
och Erik Edquist (V) yttrar sig i ärendet. 
____________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 

Samtliga förvaltningschefer 
Samtliga aktörer som svarat på remissen och samtliga politiska partier 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OMRÖSTNING  KF 2015-09-10   Ärende nr 6 Antagande av Tillväxtprogrammet 2020 Bilaga § 183 
   Ja        Nej  Avstår                                           
                                                                        Ja          Nej   Avstår 

Susanne Norberg (S)       X  

Jonny Gahnshag (S)  
 

X   

Lena Johnsson (S)     

Monica Jonsson (S)  X  

Jessica Wide (S)  X  
Helena Fridlund (S)   X  

Lars-Erik Lunå (S)  X  

Monica Enarsson (S)  X  

Lars-Göran Johansson (S)  X  

Christina Knutsson (S)  
 

 X  

Christer Falk (S) Lars Jerdén (S)       X  

Sofie Eriksson (S)  X  

Krister Johansson (S)   X  

Annelie Nilsson (S)    X  

Mustafa Güclü (S)  X  

Anna Strindberg (S)   X  

Claes Mankler (S)   X  

Anna Fält (S)   X  

Ragnar Kroona (S)     X  

Ev ers för Karl-Erik Pettersson 
(S)   

   

Mats Dahlström (C) X   

Camilla Sparring (C)   X   

Joakim Storck (C) X   

Anna Hägglund (C)  X   

Agneta Ängsås (C) X   

Carl-Erik Nyström (C)   X   

Jenny Drugge (C)  
 

X   

Richard Holmqvist (MP)   X  

Erik Eriksson (MP)  X  

Mats Wiklund (MP)   X  
Elisabeth Ahnberg Åsenius (MP)  X  

 
 

   

 
Mikael Rosén (M)  

 x  

Christer Carlsson (M)  x  

Christina Haggren (M)                         x  

Björn Ljungqvist (M)  x  

Göran Forsén (M)  x  

Gunilla Franklin (M)   x  

Håkan Hammar (M)   x  

Carin Gustafsson (M)   x  

Mats Dahlberg (M)  x   
Birgitta Hiertner (M)  x  
Kent Svens (M)   x  
Vanja Ottevall (M)  
 

x   
Jan E Fors (M) x   
Svante Parsjö Tegnér (FP)  x  
Åsa Nilser (FP)  x  
Fredrik Adolphson (FP)  x  
Dietmar Gleich (FP)  x  
Maria Gehlin (FAP)                             x  
Anders Runström (FAP)   x  
Katarina Gustavsson (KD)  x  
Patrik Liljeglöd (V)  x  
Erik Edquist (V)   x 
Monica Lindh (V)  x  
Pia Persson (V)  x  
Rolf Gradén (V)    x  
Madelene Vestin (SD)  x  
Anette Norell (SD)   x  
Knut C.A. Scherman (SD)  x  
Mikael Pettersson (SD)  x  
Bo Lindén (SD)   x  

Ordförande Karl-Erik Pettersson 
(S) 
 

x   

           12 ja 48 nej 1 avstå =61 röster 



 Sammanträdesprotokoll 14 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
 
 
 
§ 184 Antagande av Folkhälsoprogrammet 2020 

 
 KS0244/14  
Beslut 
 

Folkhälsoprogrammet 2020 antas med tillägg av att ”daglig rökning” tillfogas 
indikatorbilagan och att åldersintervallen från 16 till 84 år ändras till 16 år och 
äldre. 

 
Protokollsanteckning   
Lämnas av Patrik Liljeglöd (V), Pia Persson (V), Monica Lindh (V), Rolf Gradén (V)  
och Erik Edquist (V). I likhet med Tillväxtprogrammet används en förvillande lik modell 
över begreppet hållbar utveckling, enligt KTHs modell, dessvärre är den modifierad så att 
förståelsen för vad som egentligen är hållbarhet blir mindre begriplig. Detta är djupt 
olyckligt, men fördelarna i övrigt med Folkhälsoprogrammet överväger i sin helhet denna 
detalj. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 1 april 2014 i uppdrag att dåvarande 
Folkhälsoprogram skulle revideras under 2014. 

Faluns vision ”Ett större Falun” kräver att vi tar hänsyn till de ekonomiska, ekologiska och 
sociala dimensionerna av hållbar utveckling när vi fattar beslut. Folkhälsoprogrammet är 
Falu kommuns övergripande styrdokument för den sociala dimensionen. 
De politiska gruppledarna har varit styrgrupp och folkhälsorådet har varit vägledande 
under revideringsprocessen. Underlag till mål och strategier i programmet har 
verksamheter inom framför allt kommun och landsting varit med och tagit fram. Även 
aktuell folkhälsostatistik och forskning är kopplat till föreslagna mål och strategier. 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 augusti 2015 att godkänna remissredogörelsen för 
programmet. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag exklusive de tillägg som framgår av beslutet.  
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-11. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-08-25, § 160.   
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C) med instämmande av Maria Gehlin (FAP), Patrik Liljeglöd (V), 
Camilla Sparring (C), Helena Fridlund (S), Anna Fält (S), Madelene Vestin (SD), Katarina 
Gustavsson (KD), Monica Lindh (V), Agneta Ängsås (C): Antagande av 
Folkhälsoprogrammet 2020. 



 Sammanträdesprotokoll 15 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
Lars Jerdén (S) med instämmande av Mats Dahlström (C), Maria Gehlin (FAP), Knut C.A. 
Scherman (SD), Jan E Fors (M), Susanne Norberg (S), Anna Fält (S): Enligt  
kommunstyrelsens förslag med tillägg av en indikator ”daglig rökning” tillfogas 
indikatorbilagan. 

Joakim Storck (C): Ändring av åldersintervall vid mätningar från 16 till 84 år till  
16 år och äldre. 

Lars Jerdén: Avslag till Joakim Storcks ändringsförslag 

Maria Gehlin (FAP): Stödjer Lars Jerdéns tilläggsförslag och lägger till en strategi i 
Folkhälsoprogrammet, Stärka barn och ungas möjlighet att nå målen i grundskolan. 

Mats Dahlström (C): Avslag till Maria Gehlins (FAP) tilläggsförslag. 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Bifallsyrkandet av Folkhälsoprogrammet i sin helhet prövas först. Därefter prövas de tre 
tilläggsförslagen var för sig och mot avslag i två av dem. 

Ordföranden prövar om Folkhälsoprogrammet kan bifallas utan några tilläggsförslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Därefter prövar ordföranden Lars Jerdéns tilläggsförslag om att ”daglig rökning” tillfogas 
indikatorbilagan och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Joakim Storcks tilläggsförslag prövas mot avslag och ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutar att åldersintervall från 16 till 84 år ändras till 16 år och äldre.  

Till sist prövas Maria Gehlins tilläggsförslag mot avslag och ordföranden finner att 
tilläggsförslaget avslås. 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande beslutsgång som godkänns av 
kommunfullmäktige. 

Ja-röst för avslag av tilläggsförslaget. 

Nej-röst för Maria Gehlins (FAP) tilläggsförslag, en strategi, Stärka barn och ungas 
möjlighet att nå målen i grundskolan. 

Omröstningsresultat 
Med 30 ja-röster, 29 nej-röster och 2 ledamöter avstår att rösta beslutar 
kommunfullmäktige att avslå Maria Gehlins (FAP) tilläggsförslag (bilaga § 184). 

Yttranden 

Dietmar Gleich (FP) och Richard Holmqvist (MP) yttrar sig i ärendet. 

______________________________________________________________________ 
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 

Samtliga förvaltningschefer 

Samtliga aktörer som svarat på remissen  

Samtliga politiska partier 



OMRÖSTNING  KF 2015-09-10   Ärende nr 6 Antagande av FOLKHÄLSOPROGRAMMET 2020 Bilaga § 184 
   Ja        Nej  Avstår                                           
                                                                        Ja          Nej   Avstår 

Susanne Norberg (S)       X  

Jonny Gahnshag (S)  
 

 X  

Lena Johnsson (S)   X  

Jonas Lennerthson (S)  X  

Jessica Wide (S)  X  
Helena Fridlund (S)   X  

Diyar Cicek (S)  X  

Monica Enarsson (S)  X  

Lars-Göran Johansson (S)  X  

Christina Knutsson (S)  
 

 X  

Christer Falk (S) Lars Jerdén 
(S)      

 X  

Sofie Eriksson (S)  X  

Krister Johansson (S)   X  

Annelie Nilsson (S)    X  

Mustafa Güclü (S)  X  

Anna Strindberg (S)   X  

Claes Mankler (S)   X  

Anna Fält (S)   X  

Ragnar Kroona (S)     X  

Ev ers för Karl-Erik Pettersson 
(S)   

   

Mats Dahlström (C)  X  

Camilla Sparring (C)    X  

Joakim Storck (C)  X  

Anna Hägglund (C)   X  

Agneta Ängsås (C)  X  

Carl-Erik Nyström (C)    X  

Jenny Drugge (C)  
 

 X  

Richard Holmqvist (MP)   X  

Erik Eriksson (MP)  X  

Mats Wiklund (MP)   X  
Elisabeth Ahnberg Åsenius 
(MP) 

  X 

    

 

 
Mikael Rosén (M)  

x   

Christer Carlsson (M) x   

Christina Haggren (M)                        x   

Björn Ljungqvist (M) x   

Göran Forsén (M) x   

Gunilla Franklin (M)  x   

Håkan Hammar (M)  x   

Carin Gustafsson (M)  x   

Mats Dahlberg (M)  x   
Birgitta Hiertner (M) x   
Mats Rudert (M)  x   
Vanja Ottevall (M)  
 

x   
Jan E Fors (M)   x 
Svante Parsjö Tegnér (FP) x   
Mathias Ohlson (FP) x   
Fredrik Adolphson (FP) x   
Dietmar Gleich (FP) x   
Maria Gehlin (FAP)                            x   
Anders Runström (FAP)  x   
Katarina Gustavsson (KD) x   
Patrik Liljeglöd (V) x   
Erik Edquist (V) x   
Monica Lindh (V) x   
Pia Persson (V) x   
Rolf Gradén (V)   x   
Madelene Vestin (SD) x   
Anette Norell (SD)  x   
Knut C.A. Scherman (SD) x   
Mikael Pettersson (SD) x   
Bo Lindén (SD)  x   

Ordförande Karl-Erik 
Pettersson (S) 

 x  

            30 ja 29 nej 2 avstå =61 röster 



 Sammanträdesprotokoll 16 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 

 
§ 185 Verksamhetsberättelse, årsredovisning samt 

revisionsberättelse för Region Dalarna 2014 
 KS0011/15  
 
Beslut 
 

1. Verksamhetsberättelsen noteras till protokollet. 

2. Förbundets årsredovisning för år 2014 godkänns. 

3. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 

 
Jäv 
Susanne Norberg (S), Mats Dahlström (C) och Mikael Rosén (M) deltar inte i 
handläggningen av detta ärende. 
 
Sammanfattning 
Direktionen i Region Dalarna har lämnat årsredovisning och verksamhets- berättelse för år 
2014. Region Dalarnas medlemmar ska behandla och fatta beslut om årsredovisningen kan 
godkännas samt om förbundsdirektionen kan beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna tillstyrker 
att Region Dalarnas direktion beviljas ansvarsfrihet. 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Region Dalarnas verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisions-
berättelse för räkenskapsåret 2014. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-08-25, § 161.   
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Karl-Erik Pettersson: Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Region Dalarna 

 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 17 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
§ 186 Godkännande av Region Dalarnas förslag till 

reviderat avtal om överlåtelse av huvudmanna-
skap för färdtjänst och riksfärdtjänst 

 KS0297/15  
 
Beslut 
 

Godkänna förslag till tillägg, i gällande Avtal om överlåtelse av huvudmannaskap  
för färdtjänst och riksfärdtjänstavtal, under rubriken finansiering. 

 
Sammanfattning 
Vid Region Dalarnas sammanträde den 27 mars 2015, antogs förslag till reviderat avtal om 
överlåtelse av huvudmannaskap för färdtjänst och riksfärdtjänst. Efter det att synpunkter 
har inkommit om förstärkning av regleringen av kostnaderna för verksamheten så har 
Region Dalarna den 6 maj 2015 kompletterat med en skrivning om en avstämning tre 
gånger årligen under rubriken finansiering.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Region Dalarna 2015-04-10 med tillägg till reviderat avtal 2015-05-07. 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-24/tjänsteskrivelse  
2015-06-16. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-08-11. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-08-25, § 162.    

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag.   
  
______________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Region Dalarna 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

 

 



 Sammanträdesprotokoll 18 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 

 
§ 187 Godkännande av nytt arrendeavtal med Falu 

Båtklubb från och med 2015 

 KS0407/15  
 
Beslut 
 
    Avtal med Falu Båtklubb, som omfattar en tid på 25 år, godkänns. 
 
Sammanfattning 
Mellan Falu kommun och Falu Båtklubb finns ett arrendeavtal godkänt av 
kommunfullmäktige den 1 februari 2001. Miljö- och samhällsbyggnads- 
nämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta ett nytt beslut om anläggnings- 
arrendeavtal. En förutsättning för detta avtal är att pågående detaljplaneändring genomförs 
och att avtalet inte på något sätt strider mot syftena i den detaljplanen.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-05-27/tjänsteskrivelse  
2015-05-13. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-08-06. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-08-25, § 163.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Erik Edquist (V): Återremiss för att inarbeta bullerkrav på båtar som får nyttja båtklubben. 
Bullernivåerna bör inte innebära betydande störning på omgivande bebyggelse eller djurliv 
i Runn. Inarbeta krav på att båtklubben upprättar ett åtgärdsprogram för minskade utsläpp 
från verksamhet samt båtar. Åtgärdsprogrammet ska harmonisera med Falu kommuns 
Miljöprogram och Energi- och Klimatprogram. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden prövar om ärendet ska avgöras idag mot återremiss och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
_____________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Falu Båtklubb 

 



 Sammanträdesprotokoll 19 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
 

 
§ 188 Anslag ur Falu Stads Besparingsfond 2015 

 KS0254/15  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar sökanden anslag enligt  

1. Falu Vävstuga 8 800 kronor. 

2. Equmenia i Falun 8 800 kronor. 
3. RIA Hela Människan i Falun 13 000 kronor. 

4. Ansökan från hemtjänsten i Britsarvet avslås. 

Sammanfattning 
Till Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond har under år 2015 inkommit 
fyra ansökningar om anslag. Stiftelsens resultat för räkenskapsåret 2014 
visar att disponibla medel att dela ut uppgår till 30 732 kronor. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond 2015-08-19/ 
ansökningar. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-08-25, § 164.   
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
______________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond 

Falu Vävstuga 

Equmenia i Falun  

RIA Hela Människan i Falun  

Hemtjänsten i Britsarvet  

 

 

 



 Sammanträdesprotokoll 20 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 

 
§ 189 Antagande av reviderad arbetsordning för 

kommunfullmäktige i Falu kommun 

 
 
 KS0611/14  
Beslut 
 

Föreslagen revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning daterad  
den 28 augusti 2015 godkänns med tillägg att interpellanten ska få ta  
del av svaret senast två dagar före sammanträdesdagen.  

 
Protokollsanteckning 
Texten på sidan 4 § 12 har felaktigt blivit överstruken och återställs. Interpellationer 
och frågor bör skickas till samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid 
vilket de avses bli ställda. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges arbetsordning antogs av kommunfullmäktige den 27 november 
2014. Kommunstyrelsen beslutade den 9 juni 2015 att återremittera förslag till  
revidering av arbetsordningen. 

I förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning daterad den 28 augusti 
2015 har kommunstyrelsens synpunkter från den 25 augusti 2015 inarbetats. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag 2015-08-17. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2015-06-09, § 136. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-08-25, § 166.   
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt det reviderade förslaget daterat den 28 augusti 2015. 

Patrik Liljeglöd (V): Interpellanten ska få ta del av svaret tre dagar före 
sammanträdesdagen (i kommunstyrelsens förslag står två dagar). 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg att interpellanten ska få ta del  
av svaret senast två dagar före sammanträdesdagen.  
 
 



 Sammanträdesprotokoll 21 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
Yttranden 
Svante Parsjö Tegnér (FP) och Katarina Gustavsson (KD) yttrar sig i ärendet. 
______________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
 
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 22 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
§ 190 Ansökan om tillfällig fullmäktigeberedning 

gällande strategisk kompetensförsörjnings-
plan samt tillhörande handlingsplan 

 KS0422/15  
 
Beslut 
 

Inrättandet av en tillfällig fullmäktigeberedning gällande strategisk kompetens- 
försörjningsplan samt tillhörande handlingsplan avslås med hänvisning 
till att frågan faller inom kommunstyrelsens ansvarsområde. 
 

Protokollsanteckning  
Madelene Vestin (SD), Anette Norell (SD), Knut C.A. Scherman (SD), Mikael  
Pettersson (SD) och Bo Lindén (SD) deltar inte i beslutet. 

  
Sammanfattning 
Maria Gehlin (FAP) ansöker den 8 juni 2015 om att kommunfullmäktige inrättar  
en tillfällig fullmäktigeberedning som får i uppdrag att ta fram en strategisk 
kompetensförsörjningsplan med tillhörande strategisk handlingsplan.  

Kommunfullmäktiges presidium lämnar bedömningsförslag över ansökan.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan från Maria Gehlin 2015-06-08 inklusive bilaga. 

Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-07-01. 
Kommunfullmäktiges presidiums bedömning. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-08-25, § 165.   

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

Maria Gehlin (FAP) med instämmande av Katarina Gustavsson (KD) och Patrik  
Liljeglöd (V): Bifall till inrättandet av en tillfällig fullmäktigeberedning. 

 
Beslutsgång  
Ordförande Karl-Erik Pettersson (S) ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande som godkänns av 
kommunfullmäktige. 



 Sammanträdesprotokoll 23 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag (avslag).  

Nej-röst för Maria Gehlins m fl förslag bifall till inrättande av fullmäktigeberedning. 

Omröstningsresultat 
Med 48 ja-röster, 8 nej-röster och 5 ledamöter avstår från att rösta beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag (bilaga § 190). 
  
Yttranden 
Joakim Storck (C), Svante Parsjö Tegnér (FP), Camilla Sparring (C), Anna Fält (S), 
Christer Carlsson (M) och Lars-Göran Johansson (S) yttrar sig i ärendet. 
______________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Maria Gehlin 

Personalkontoret 

 
  



OMRÖSTNING  KF 2015-09-10   Ärende nr 12 Ansökan tillfällig fullmäktigeberedning för strategisk   
                                                                              kompetensförsörjningsplan   Bilaga § 190 
   Ja        Nej  Avstår                                           

                                                                                   48 ja 8 nej 5 avstå =61 röster 

                                                                        Ja          Nej   Avstår 
Susanne Norberg (S)      X   

Lars-Erik Lunå (S)  
 

X   

Lena Johnsson (S)  X   

Jonas Lennerthson (S) X   

Jessica Wide (S) X   
Helena Fridlund (S)  X   

Diyar Cicek (S) X   

Monica Enarsson (S) X   

Lars-Göran Johansson (S) X   

Christina Knutsson (S)  
 

X   

Lars Jerdén (S)      X   

Sofie Eriksson (S) X   

Krister Johansson (S)  X   

Annelie Nilsson (S)   X   

Mustafa Güclü (S) X   

Anna Strindberg (S)  X   

Claes Mankler (S)  X   

Anna Fält (S)  X   

Ragnar Kroona (S)    X   

Ev ers för Karl-Erik Pettersson 
(S)   

   

Mats Dahlström (C) X   

Camilla Sparring (C)   X   

Joakim Storck (C) X   

Anna Hägglund (C)  X   

Agneta Ängsås (C) X   

Carl-Erik Nyström (C)   X   

Britt-Marie Romlin (C)  
 

X   

Richard Holmqvist (MP)  X   

Erik Eriksson (MP) X   

Mats Wiklund (MP)  X   
Elisabeth Ahnberg Åsenius 
(MP) 

X   

    

 
Mikael Rosén (M)  

x   

Christer Carlsson (M) x   

Christina Haggren (M)                        x   

Björn Ljungqvist (M) x   

Göran Forsén (M) x   

Gunilla Franklin (M)  x   

Håkan Hammar (M)  x   

Carin Gustafsson (M)  x   

Mats Dahlberg (M)     
Birgitta Hiertner (M) x   
Mats Rudert (M)  x   
Vanja Ottevall (M)  
 

x   
Jan E Fors (M) x   
Svante Parsjö Tegnér (FP) x   
Mattias Ohlson (FP) x   
Fredrik Adolphson (FP) x   
Dietmar Gleich (FP) x   
Maria Gehlin (FAP)                             x  
Stefan Claström (FAP)   x  
Katarina Gustavsson (KD)  x  
Patrik Liljeglöd (V)  x  
Erik Edquist (V)  x  
Monica Lindh (V)  x  
Pia Persson (V)  x  
Rolf Gradén (V)    x  
Madelene Vestin (SD)   x 
Anette Norell (SD)    x 
Knut C.A. Scherman (SD)   x 
Mikael Pettersson (SD)   x 
Bo Lindén (SD)    x 
Ordförande Karl-Erik 
Pettersson (S) 

x   



 Sammanträdesprotokoll 24 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
§ 191 Godkännande av justering av reglemente och 

samarbetsavtal för Gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel  

 KS0318/15  
 
Beslut 
 

1. Reviderat reglemente godkänns. 
2. Reviderat samarbetsavtal godkänns. 

 
Sammanfattning 
Den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (ATL) 
började sitt arbete den 1 januari 2014. Nämnden hör till Falu kommuns nämnd-
organisation.  
Nämnden föreslår att tillsynen av rökfria miljöer utgår från nämndens uppdrag  
från och med den 1 oktober 2015. Nämnden föreslår vidare att ordförande och  
vice ordförande utses av Falu kommun i egenskap av värdkommun. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från gemensamma nämnden ATL 2015-04-14/socialförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2015-03-31. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-08-11. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-08-25, § 167.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
______________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Borlänge kommun 

Ludvika kommun 

Gagnef kommun 

Smedjebackens kommun 

Säters kommun 

Hedemora kommun 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

 
 



 Sammanträdesprotokoll 25 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
§ 192 Godkännande av revidering av miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens och kommun-
styrelsens reglemente med anledning av 
ändringar i Plan- och bygglagen 

 KS0638/14  
 
Beslut 
 

Förslag till ändringar i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
och kommunstyrelsens reglementen godkänns. 

 
Sammanfattning 
Plan- och bygglagen ändrades den 1 januari 2015 med avseende på 
förfaringssättet som en detaljplan ska hanteras. Med anledning av det så 
behöver båda reglementena kompletteras med det som ska gälla för 
ärenden som påbörjas från och med 2015. Samtidigt ska den ansvarsför-
delning som gällt för ärenden som påbörjats till och med 2014 stå kvar 
och hanteras enligt den äldre lagstiftningen.   

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-25/tjänste- 
skrivelse 2015-02-10. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-08-13. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-08-25, § 168.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
______________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Stadskansliet 

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden 

 
 
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 26 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
§ 193 Utbetalning av partistöd 
    
Beslut 
 

Resterande partistöd samt grundbeloppet utbetalas under hösten 2015. 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 34 a ska kommunfullmäktige två gånger per 
år, vid sitt sammanträde i februari respektive september, besluta om utbetalning av 
partistödet. Beslutet vid vartdera tillfället ska avse utbetalning av halva beloppet av 
partistödet. 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 februari 2015 om utbetalning av halva partistödet 
och att grundbeloppet hålls inne för utbetalning under hösten 2015. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Karl-Erik Pettersson (S): Enligt beslutet. 
 
Yttranden 
Patrik Liljeglöd (V) yttrar sig i ärendet. 
________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

Stadskansliet 

Personalkontoret 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 27 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
§ 194 Entledigande samt fyllnadsval ersättare i 

kommunstyrelsen 
 KS0002/15 

    
Beslut 

 
1. Anna Strindberg (S) entledigas från uppdraget som ersättare i  

kommunstyrelsen. 
 

2. Kenneth Wåhlberg (S) utses till ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Anna Strindberg (S) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget  
som ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2015-08-31. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Entledigad/vald 

Förtroendemannaregistret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 28 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
 
 

§ 195 Entledigande samt fyllnadsval ledamot och 
ersättare till kommunstyrelsen 

 KS0002/15  

    
Beslut 

 
1. Linnea Risinger (MP) entledigas från uppdraget som ledamot i  

kommunstyrelsen. 
 

2. Richard Holmqvist (MP) entledigas från uppdraget som ersättare i  
kommunstyrelsen. 
 

3. Richard Holmqvist (MP) utses som ny ledamot i kommunstyrelsen. 
 

4. Mats Wiklund (MP) utses som ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 

 
Sammanfattning 
Linnea Risinger (MP) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget  
som ledamot i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2015-09-08. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Entledigade/valda 

Förtroendemannaregistret 

 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 29 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
 
§ 196 Entledigande samt fyllnadsval till val- och 

demokratinämnden 
 KS0002/15  

    
Beslut 

 
1. Anders Bondesson (KD) entledigas från uppdraget som ledamot och andre vice 

ordförande i val- och demokratinämnden.  
 

2. Katarina Gustavsson (KD) utses som ny ledamot och andre vice ordförande i val- 
och demokratinämnden.  
 

 
Sammanfattning 
Anders Bondesson (KD) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget  
som ledamot och andre vice ordförande i val- och demokratinämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2015-07-16. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Entledigad/vald 

Förtroendemannaregistret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 30 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
 
 
 

§ 197 Entledigande samt fyllnadsval ersättare i val- 
och demokratinämnden 

 KS0002/15  

    
Beslut 

 
1. Johan Ragnvaldsson (C) och Linnea Risinger (MP) entledigas från sina  

uppdrag som ersättare i val- och demokratinämnden.  
 

2. Daniel Drugge (C) och Marcus Henriksson (MP) utses som nya ersättare  
i val- och demokratinämnden.  
 

 
Sammanfattning 
Johan Ragnvaldsson (C) och Linnea Risinger (MP) har inkommit med begäran om 
entledigande från uppdraget som ersättare i val- och demokratinämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Johan Ragnvaldsson 2015-09-04. 

Begäran om entledigande från Linnea Risinger 2015-09-08. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Entledigade/valda 

Förtroendemannaregistret 

 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 31 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 

§ 198 Entledigande samt fyllnadsval av ledamot i  
kultur- och fritidsnämnden 

 KS0002/15  

    
Beslut 

 
1. Staffan Nilsson (S) entledigas från uppdraget som ledamot och ordförande i 

kultur- och fritidsnämnden.  
 

2. Jonas Lennerthson (S) utses som ny ordförande i kultur- och fritidsnämnden  
from den 11 september 2015. 
 

3. Johan Eklund (S) entledigas som ersättare och utses till ny ledamot i kultur-  
och fritidsnämnden 
 

4. Berfin Altun (S) utses som ny ersättare i kultur- fritidsnämnden. 
 

 
Sammanfattning 
Staffan Nilsson (S) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som 
ledamot och ordförande i kultur- och fritidsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Staffan Nilsson 2015-09-04. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Entledigade/valda 

Förtroendemannaregistret 

Kultur- och fritidsnämnden 

 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 32 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 

§ 199 Entledigande samt fyllnadsval ersättare i  
kultur- och fritidsnämnden 

 KS0002/15  

    
Beslut 

 
1. Wanja Kaufmann (MP) entledigas från uppdraget som ersättare i 

kultur- och fritidsnämnden.  
 

2. Carolina Broshén (MP) utses som ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.  
 

 
Sammanfattning 
Wanja Kaufmann (MP) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Wanja Kaufmann 2015-08-10. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Entledigad/valda 

Förtroendemannaregistret 

Kultur- och fritidsnämnden 
  



 Sammanträdesprotokoll 33 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 

§ 200 Entledigande samt fyllnadsval ledamot i  
kultur- och fritidsnämnden 

 KS0002/15  

    
Beslut 

 
1. Linnea Risinger (MP) entledigas från uppdraget som ledamot och 1:e vice 

ordförande i kultur- och fritidsnämnden.  
 

2. Kenth Carlson (MP) utses som ny ledamot och 1:e vice ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden.  
 

 
Sammanfattning 
Linnea Risinger (MP) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som 
ledamot och 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2015-09-08. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Entledigad/vald 

Förtroendemannaregistret 

Kultur- och fritidsnämnden 
  



 Sammanträdesprotokoll 34 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 

§ 201 Entledigande samt fyllnadsval ersättare i 
myndighetsnämnden för miljö- och byggfrågor 

 KS0002/15  
 
    
Beslut 

 
1. Lars Åkerstedt (M) entledigas från uppdraget som ersättare i myndighets- 

nämnden för miljö- och byggfrågor. 
  

2. Håkan Norén (M) utses som ny ersättare i myndighetsnämnden för miljö-  
och byggfrågor. 

 
 
Sammanfattning 
Lars Åkerstedt (M) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som 
ersättare i myndighetsnämnden för miljö- och byggfrågor. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2015-08-21. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Entledigad/vald 

Förtroendemannaregistret 

Myndighetsnämnden för miljö- och byggfrågor 

 
 
 
 
 

 

 
 



 Sammanträdesprotokoll 35 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 

§ 202 Entledigande samt fyllnadsval  
styrelseledamot i Falu Kraft AB 

 KS0002/15  
 
    
Beslut 

 
1. Ylva Ljungberg entledigas från uppdraget som styrelseledamot i  

Falu Kraft AB. 
  

2. Johanna Hansson utses som ny styrelseledamot i Falu Kraft AB. 
 
 
Sammanfattning 
Styrelsen för Falu Kraft AB föreslår kommunfullmäktige utse Johanna Hansson  
som ny styrelseledamot efter Ylva Ljungberg som slutar sin anställning i Falu  
Energi & Vatten den 30 september 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran och förslag från styrelsen Falu Kraft AB om att utse ny styrelseledamot  
2015-06-22. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Förtroendemannaregistret 

Falu Kraft AB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 36 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
 

§ 203 Entledigande samt fyllnadsval av ordförande, 
ledamot och suppleant i Lugnet i Falun AB 

 KS0002/15  
 
    
Beslut 

 
1. Bengt Gustafsson entledigas from den 1 oktober 2015 från uppdraget som  

ledamot och ordförande i Lugnet i Falun AB. 
  

2. Ulf Gustavsson (S) utses till ny ordförande from den 1 oktober 2015. 
 

3. Andreas Kahr (C) entledigas som suppleant och utses som ny ledamot. 
 

4. Elisabeth Rooth-Eriksson (C) utses som ny suppleant. 
 

 
Sammanfattning 
Bengt Gustafsson har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som 
ordförande för Lugnet i Falun AB. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Bengt Gustafsson 2015-08-10. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Förtroendemannaregistret 

Falu Kraft AB 

  



 Sammanträdesprotokoll 37 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
 
§ 204 Entledigande styrelseledamot Föreningen Falu 

Minnesfond  
 KS0002/15  

    
Beslut 

 
1. Staffan Nilsson (S) entledigas från uppdraget som styrelseledamot i Föreningen 

Falu Minnesfond. 
 

2. Fyllnadsval kommer att ske på kommande kommunfullmäktigesammanträde. 
 

 
Sammanfattning 
Staffan Nilsson (S) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som 
styrelseledamot i Föreningen Falu Minnesfond. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Staffan Nilsson 2015-09-04. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Entledigad 

Förtroendemannaregistret 

Föreningen Falu Minnesfond 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 38 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 

 

§ 205 Entledigande styrelseledamot Stiftelsen 
Gruvstugan i Falun  

 KS0002/15  

    
Beslut 

 
1. Staffan Nilsson (S) entledigas från uppdraget som styrelseledamot i Stiftelsen 

Gruvstugan i Falun. 
 

2. Fyllnadsval kommer att ske på kommande kommunfullmäktigesammanträde. 
 

 
Sammanfattning 
Staffan Nilsson (S) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som 
styrelseledamot i Stiftelsen Gruvstugan i Falun. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Staffan Nilsson 2015-09-04. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Entledigad 

Förtroendemannaregistret 

Stiftelsen Gruvstugan i Falun 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 39 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 

§ 206 Fyllnadsval till Stiftelsen Erik och Anna Lax 
Minnesfond  

 KS0002/15  

    
Beslut  

 
1. Valter Johansson (S) och Andreas Johansson (M) utses som suppleanter i  

Stiftelsen Erik och Anna Lax Minnesfond. 
 

2. Elisabeth Lööv (C) och Lisa Borgert-Isaksson (OP) utses som revisorer  
och Nils Adolfsson (OP) som revisorssuppleant i Stiftelsen Erik och Annas  
Lax Minnesfond. 
 

 
Sammanfattning 
I och med dagens fyllnadsval är samtliga platser i styrelsen tillsatta. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Valda 

Förtroendemannaregistret 

Stiftelsen Erik och Anna Lax Minnesfond 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 40 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
§ 207 Anmälningsärenden 

    
Beslut 
 

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

 
1. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2015-06-17, § 77 svar på 

medborgarförslag ta fram underlag för ökad kapacitet för familjedaghem med 
pedagogisk omsorg. Medborgarförslaget är besvarat. Förvaltningen får i uppdrag 
att med hjälp av kommunikationskontoret genomföra en förnyad rekryterings-
kampanj för att säkerställa att efterfrågan i framtiden kan tillgodoses. KS0721/14 
 

2. Revisionsrapport angående miljönämndens opartiskhet och planering av tillsyn 
enligt miljöbalken                          KS0022/15 
 

3. Revisionsrapport Granskning av arbete med förstelärarreformen                KS0022/15 
 

4. Revisionsrapport över Granskning av hantering av ett ärende rörande kränkande 
särbehandling samt röjande av sekretessbelagda uppgifter inom Socialförvaltningen 
                                                                                                                                              KS0022/15 

 
5. Revisionsrapport över Granskning av ledning och styrning inom individ- och 

familjeomsorgen     KS0022/15 
 

6. Revisionsrapport över Granskning av LSS-verksamheten avseende styrning, 
ledning och uppföljning    KS0022/15 
 

7. Anmälan om verkställt beslut.  
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2015-06-17 § 78 Arbetskläder till 
förskolepersonalen. Kommunfullmäktige beslutade den 8 maj 2014 att bifalla 
motion från Katarina Gustavsson (KD) arbetskläder till förskolepersonalen inom 
Falu kommun är därmed verkställt.                      KS0690/13 
 

8. Beslut från Länsstyrelsen Dalarna om ny ersättare i kommunfullmäktige from 
2015-06-09 tom 2018-10-14. Efter avgående ersättare Malin Wellhard (S) är Liza 
Lundberg (S) ny ersättare.    KS0002/15 
 

9. Beslut från Länsstyrelsen Dalarna om ny ledamot och ersättare i 
kommunfullmäktige from 2015-07-28 tom 2018-10-14. Efter avgående ledamot 
Staffan Nilsson (S) är Mustafa Güclü (S) ny ledamot och Markus Larsson (S) ny 
ersättare.        KS0002/15 
 



 Sammanträdesprotokoll 41 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 

 
 

10. Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2015-06-17 § 84 Barn- och  
utbildningsnämnden beslutar att byta namn på Haraldsbogymnasiet till 
Hälsinggårdsskolan  F-9    KS0708/12 
 

11. Medborgarförslag Mer kultur i Falun bifalls av kulturnämnden och förslag till ny 
stadsvandring i stadsparken överlämnat till Världsarvet (ansvariga för 
stadsvandringar) för handläggning    KS 615/13 
 

12. Protokoll omvårdnadsnämnden 2015-08-26 § 123 Rapportering av ej verkställda 
beslut kvartal 2 2015     KS 0020/15 
 

13. Omvårdnadsförvaltningens rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2015 till 
Socialstyrelsen Redovisning av gynnande biståndsbeslut som inte verkställts 
inom tre månader från beslutsdatum under 2:a kvartalet 2015 (14 st vård- och 
omsorgsboende)     KS 0020/15 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 42 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
§ 208 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  
 
Beslut 

Motionens första och tredje punkt bifalls. Punkt 4 utgår från motionen,  
inrättandet av en social investeringsfond. I övrigt är motionen besvarad. 
 

Reservation 

Mikael Rosén (M), Christer Carlsson (M), Björn Ljunqvist (M), Göran Forsén (M),  
Gunilla Franklin (M), Håkan Hammar (M), Carin Gustafsson (M), Mats Dahlberg (M), 
Birgitta Hiertner (M), Mats Rudert (M), Vanja Ottevall (M), Jan E Fors (M), Svante Parsjö 
Tegnér (FP), Mattias Ohlson (FP), Dietmar Gleich (FP), Maria Gehlin (FAP), Stefan 
Clarström (FAP), Patrik Liljeglöd (V), Erik Edquist (V), Monica Lindh (V), Pia Persson 
(V), Rolf Gradén (V), Madelene Vestin (SD), Anette Norell (SD), Knut C.A. Scherman 
(SD), Mikael Pettersson (SD) och Bo Lindén (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Christina Haggren, Anna Hägglund, Maria Gehlin, Svante Parsjö Tegnér och  
Ingrid Näsman föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att ge ett 
flertal uppdrag till kommunstyrelsen med sikte att förbättra det strategiska arbetet  
med hållbarhetsprogrammen. 

1. Se till att budgetprocessen utvecklas så att kommunens arbete med 
hållbarhetsprogrammen ingår som en integrerad del i budgetprocessen.  
2. Se till att den kommunövergripande tjänstemannaorganisationen för kommunens 
hållbarhetsarbete förstärks och knyts närmare kommunstyrelsen/kommundirektören samt 
att de tre hållbarhetsprogrammens lika status markeras. 
3. Se till att det tvärsektoriella arbetet inom Säker och trygg stärks på den strategiska 
nivån och att arbetet ges förutsättningar att utvidgas.  
4. Inrätta en social investeringsfond under kommunstyrelsen på förslagsvis 15 mkr och ta 
fram förslag på socioekonomiska strategier med närmare precisering om fondens ändamål 
och hur medlen ska disponeras.  
5. Aktivt uppmuntra och stödja ett arbetsklimat i kommunens verksamhet som är öppet för 
nya idéer, förslag och avvikelsehantering.  
6. Initiera och stödja insatser för att Falu kommun ska utvecklas som en 
forskningsförankrad och lärande organisation.  
Motionen har blivit bordlagd de två senaste kommunfullmäktigesammanträdena. 

 



 Sammanträdesprotokoll 43 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag på punkterna 1, 2, 5 och 6. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2011-11-21. 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-04-10. 
Protokoll från ledningsutskottet 2015-04-14, § 48. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-28, § 89. 
Protokoll från kommunfullmäktige 2015-05-07, § 124. 
Protokoll från kommunfullmäktige 2015-06-18, § 169. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Richard Holmqvist (MP) och Mats  
Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag med ändring av punkt tre till bifall. 
 
Svante Parsjö Tegnér (FP), Maria Gehlin (FAP), Christina Haggren (M), Patrik Liljeglöd 
(V) och Madelene Vestin (SD): Bifall till motionen med undantag av punkt 4. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden prövar om punkt 4 kan utgå vilket kommunfullmäktige godkänner. 

Ordföranden kommer att pröva kommunstyrelsens förslag mot bifall punkt för punkt vilket 
godkänns av kommunfullmäktige. 
Ordföranden prövar kommunstyrelsens förslag, punkt 1 och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag,( bifall). 

Därefter prövar ordföranden punkt 3, kommunstyrelsens förslag (besvarad) mot  
Maria Gehlin (FAP) mfl bifallsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Maria Gehlins förslag. 

Till sist prövar ordföranden kommunstyrelsens förslag gällande punkterna 2,5 och 6 mot 
Maria Gehlins mfl bifallsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag, besvarad. 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande vilket godkänns av 
kommunfullmäktige 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag (besvarad). 

Nej-röst för Maria Gehlins mfl förslag (bifall). 

Omröstningsresultat  
Med 31 ja-röster, 28 nej-röster och 2 ledamöter frånvarande beslutar kommunfullmäktige 
enligt kommunstyrelsens förslag på punkterna 2,5 och 6 (bilaga § 208). 

Yttranden 
Anna Hägglund (C) yttrar sig i ärendet. 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 44 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
_______________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Motionärerna  

Samtliga förvaltningar och kontor  
 
  



OMRÖSTNING  KF 2015-09-10   Ärende nr 18 Svar på motion Hållbar utveckling    
                                                                          Bilaga § 208 
   Ja        Nej  Avstår                                           
                                                                        Ja          Nej   Avstår 

Susanne Norberg (S)      X   

Lars-Erik Lunå (S)  
 

X   

Lena Johnsson (S)  X   

Jonas Lennerthson (S) X   

Jessica Wide (S) X   
Helena Fridlund (S)  X   

Diyar Cicek (S) X   

Monica Jonsson (S) X   

Lars-Göran Johansson (S) X   

Christina Knutsson (S)  
 

X   

Liza Lundberg  (S)      X   

Sofie Eriksson (S) X   

Krister Johansson (S)  X   

Annelie Nilsson (S)   X   

Mustafa Güclü (S) X   

Anna Strindberg (S)  X   

Claes Mankler (S)  X   

Anna Fält (S)  X   

Ragnar Kroona (S)    X   

Ev ers för Karl-Erik Pettersson (S)      

Mats Dahlström (C) X   

Camilla Sparring (C)   X   

Joakim Storck (C) X   

Anna Hägglund (C)  X   

Agneta Ängsås (C) X   

Dan Westerberg (C)   X   

Britt-Marie Romlin (C)  
 

X   

Richard Holmqvist (MP)  X   

Erik Eriksson (MP) X   

Mats Wiklund (MP)  X   
Elisabeth Ahnberg Åsenius (MP) X   

    

Mikael Rosén (M)   x  

Christer Carlsson (M)  x  

Christina Haggren (M)                         x  

Björn Ljungqvist (M)  x  

Göran Forsén (M)  x  

Gunilla Franklin (M)   x  

Håkan Hammar (M)   x  

Carin Gustafsson (M)   x  

Mats Dahlberg (M)   x  
Birgitta Hiertner (M)  x  
Mats Rudert (M)   x  
Vanja Ottevall (M)  
 

 x  
Jan E Fors (M)  x  
Svante Parsjö Tegnér (FP)  x  
Mattias Ohlson (FP)  x  
Fredrik Adolphson (FP)    
Dietmar Gleich (FP)  x  
Maria Gehlin (FAP)                             x  
Stefan Claström (FAP)   x  
Katarina Gustavsson (KD)    
Patrik Liljeglöd (V)  x  
Erik Edquist (V)  x  
Monica Lindh (V)  x  
Pia Persson (V)  x  
Rolf Gradén (V)    x  
Madelene Vestin (SD)  x  
Anette Norell (SD)   x  
Knut C.A. Scherman (SD)  x  
Mikael Pettersson (SD)  x  
Bo Lindén (SD)   x  
Ordförande Karl-Erik Pettersson 
(S) 

x   

     31 ja 28 nej 2 frånvarande =61 röster 
 



 Sammanträdesprotokoll 45 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
§ 209 Bordläggning av ärenden     
   
Beslut 
 

Ärende 19-20, 23-27 och 29-36 bordläggs. 
 

19. Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) Förbättrat brandskydd  
för de äldre    KS0369/14 
 

20.  Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) Verka för att delade turer  
 med obetalad tid emellan tas bort inom vård och hemtjänst 

    KS0329/14 
 

23. 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 
 

24.  Svar på motion från Åsa Nilser (FP) och Svante Parsjö Tegnér (FP)  
 Insyn och öppenhet i Falu kommun  KS0556/11   
 

25.  Svar på motion från Mats Dahlström (C) och Anna Hägglund (C)  
 Öka takten i arbetet att avgifta vardagen i Falu kommun        KS0170/14      
 

26.  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    
 

27.  Svar på motion från Lars Runsvik (M) och Håkan Hammar (M) Gratis  
 parkering i innerstan        KS0408/14 
 

29. Svar på motion från Anna Hägglund (C) Behovet av risk- och sårbarhetsanalys 
och ett brett klimatanpassningsarbete i Falu kommun       KS0392/12 
 

30. Svar på motion från Ove Raskopp (-) Inventering av Falu kommuns möjligheter 
att vara självförsörjande vid en global katastrof   KS0264/12 
 

31. Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Hantering av kommunala 
verksamheters årliga över- och underskott                              KS0716/12 
 

32. Svar på motion från Ove Raskopp (-) Fria debattörer i kommunfullmäktige 
                                                                                                KS0335/13 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 46 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 

 
33. Svar på motion från Ove Raskopp (-) Återköp och omfördelning av misskött 

mark                                                                                            KS0337/13 
 

34. Svar på motion från Kicki Stoor (V) och Daniel Riazat (V) Demokrati i 
praktiken                                                                                      KS0613/13 
 

35. Svar på motion från Knut C.A. Scherman (SD) Motverka vildsvinsproblemet 
genom betald jakt                                                                         KS0214/14 
 

36. Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD)  att genom ekonomiskt stöd 
stimulera barnafödandet i Falu kommun                                          KS0357/14 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 47 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
§ 210 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  
 
Beslut 

 
Motionen bifalls.  

  
Sammanfattning 
Lars Runsvik och Bertil Eek föreslår i en motion att berörda förvaltningar får i  
uppdrag att utreda äldres fallolyckor och föreslå förebyggande åtgärder i form  
av styrke- och balansträning.  
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag exklusive motivering. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2013-10-02. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2013-12-18/tjänsteskrivelse 2013-10-25. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2014-02-13. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-06-05/tjänsteskrivelse 2014-05-15. 

Folkhälsorådets tjänsteskrivelse 2015-02-24. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-05-26, § 24. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-09, § 119.   

Protokoll från kommunfullmäktige 2015-06-18, § 169.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Christer Carlsson (M) och Anna Hägglund (C): 
Bifall till motionen utan kommunstyrelsens motivering. 
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Susanne Norberg mfl förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt Susanne Norberg mfl förslag.  
_______________________________________________________________________ 
Beslutet skickas till 
Motionärerna 
Folkhälsorådet 
Omvårdnadsnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  



 Sammanträdesprotokoll 48 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
§ 211 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  
 
Beslut 
 

Motionen återremitteras för att ta fram en ekonomisk kalkyl och en konsekvensanalys 
utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna tillväxt, folkhälsa och miljö. 
• Konsekvenserna för äldres kosthållning och social samvaro 
• Möjligheten för Falubor att få meningsfull sysselsättning, praktik, utbildning 

och/eller social samvaro 
• Förutsättningar för medborgare att bli anställningsbara 
• Insatstiden för hemtjänsten och minskat utsläpp från tjänstefordonen 
• Frigörande av bostäder när äldre flyttar till ”trygghetsboendet” och säljer sina hus 
• Vad förslaget skulle kosta  

 
Sammanfattning 
Maria Gehlin, Stefan Clarström och Kjell Hjorth föreslår i en motion att 
trygghetsboende/serviceboende med halvinackordering ska införas för  
kommunens äldre med möjlighet till social samvaro.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att det redan  
finns trygghetsboenden/serviceboenden där det bedrivs regelbunden social  
samvaro och att restaurangverksamhet inte ingår i omvårdnadsnämndens uppdrag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2014-06-15. 
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2015-04-22/tjänsteskrivelse 2015-03-18. 
Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-05-26, § 25.  

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-09, § 120. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2015-06-18, § 169. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Camilla Sparring (C) och Joakim 
Storck (C): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Maria Gehlin (FAP) med instämmande av Patrik Liljeglöd (V), Christer Carlsson (M), 
Svante Parsjö Tegnér (FP) och Knut C.A. Scherman (SD): Återremiss för att ta fram en 



 Sammanträdesprotokoll 49 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
ekonomisk kalkyl och en konsekvensanalys utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna 
tillväxt, folkhälsa och miljö. 

• Konsekvenserna för äldres kosthållning och social samvaro 
• Möjligheten för Falubor att få meningsfull sysselsättning, praktik, utbildning 

och/eller social samvaro 
• Förutsättningar för medborgare att bli anställningsbara 
• Insatstiden för hemtjänsten och minskat utsläpp från tjänstefordonen 
• Frigörande av bostäder när äldre flyttar till ”trygghetsboendet” och säljer 

sina hus 
• Vad förslaget skulle kosta  

 
Beslutsgång 
Ordföranden prövar om ärendet ska avgöras idag mot återremiss och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras (minoritetsåterremiss).  
 
Yttranden 
Sofie Eriksson (S) yttrar sig i ärendet. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skicka till 
Motionärerna 

Omvårdnadsnämnden 

 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 50 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
§ 212 Svar på interpellationer från Monica Lindh (V) 

ställd till kommunalråd Jonny Gahnshag (S) 
angående Knutpunkten 

 KS0004/15  
 

 
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? 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2015 att interpellationen får ställas. 
 
Ordförande för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Jonny Gahnshag (S) svarar på 
interpellationen. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Monica Lindh 2015-06-11. 
Svar på interpellation från Jonny Gahnshag 2015-09-08.  

Yttranden 
Jonny Gahnshag (S) redogör för sitt svar på interpellationen.  

Monica Lindh (V) kommenterar svaret. 
 
I debatten deltar Patrik Liljeglöd (V) och Carin Gustafsson (M). 
 
Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad. 

 
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 51 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
§ 213 Medborgarförslag Anlägg en hinderbana av 

militärtyp i anslutning till de befintliga 
löpspåren vid Lugnetområdet 

 KS0445/15  
Beslut 
 

Medborgarförslaget remitteras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
för handläggning och beslut.   

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun anlägger en hinderbana av militärtyp 
i anslutning till Lugnet, gärna på Myranområdet. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 2015-06-25. 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Medborgarförslagställaren 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 52 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
§ 214 Medborgarförslag Bygg en Amfiteater i Falun 

 KS0455/15  
Beslut 
 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falun som kulturstad ska förstärkas genom 
att bygga en Amfiteater i östra delen av området som kallas Nya Vasaparken. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 2015-07-01. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Medborgarförslagsställaren 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 53 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
§ 215 Motion från Mikael Rosén (M) Christina 

Haggren (M) och Mats Dahlberg (M) 
Kontanthantering 

 KS0480/15  
Beslut 
 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 

Sammanfattning 
Mikael Rosén, Christina Haggren och Mats Dahlberg föreslår i en motion att Falu 
kommun i nästa upphandling av banktjänster ska ställa krav på att bank för att  
komma ifråga ska tillhandahålla kontanthantering. Falu kommun ska via den 
gemensamma nämnden för upphandling verka för att även övriga deltagande  
kommuner ska göra detsamma. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-08-10. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Motionärerna 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 54 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
§ 216 Motion från Katarina Gustavsson (KD) 

Vattenburen kollektivtrafik 

 KS0484/15  
Beslut 
 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att vattenvägarna måste tas med tidigt 
i samhälls- och trafikplaneringen. Planeringsverktyg och utvärderingsmetoder  
måste också anpassas till vattenburen kollektivtrafik.  
Det ska undersökas om det är möjligt att starta vattenburen busstrafik.  
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-08-13. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Motionären 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 55 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
§ 217 Motion från Katarina Gustavsson (KD) 

Studieresor till Auschwitz 

 KS0485/15  
Beslut 

 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att Falu kommun inför obligatoriska 
studieresor till andra världskrigets koncentrationsläger. Det ska undersökas om  
det är möjligt att avsätta medel i en fond för att underlätta obligatoriskt deltagande. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-08-13. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Motionären 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 56 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
§ 218 Motion från Katarina Gustavsson (KD) Billigare 

kollektivtrafik under januari, februari samt 
december 

 KS0502/15  
Beslut 
 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson vill arbeta för en bättre miljö och friskare Falun och föreslår därför att 
avgifterna för kollektivtrafiken under januari, februari och december reduceras då 
luftföroreningsnivåerna ökar i Falun. Motionären vill även att Falun ska verkar för att 
upphandling av kollektivtrafik ska gynna miljön och att användandet av el-cykel ska öka. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-08-27. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Motionären 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 57 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
§ 219 Motion från Katarina Gustavsson (KD) E-skola 

kan hjälpa hemmasittare 

 KS0503/15  
Beslut 

 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att Falu kommun testar att införa 
E-skolan dvs. lektioner online för att locka hemmasittarna tillbaka till skolbänken. 
Andra kommuner har prövat detta och anser att det är ett steg i rätt riktning för  
att locka tillbaka elever som tappat lusten att gå till skolan. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-08-27. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Motionären 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 58 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
§ 220 Medborgarförslag Inför allmänhetens 

frågestund på kommunfullmäktige  
 KS0504/15  
Beslut 
 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att allmänhetens frågestund införs på kommun- 
fullmäktiges sammanträden. 
 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2015-08-27.  

 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Medborgarförslagsställaren 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 59 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
§ 221 Interpellation ställd till Susanne Norberg (S) 

från Björn Ljungqvist (M) angående 
information vid beslut om nyinvesteringar av 
offentliga medel 

 KS0004/15  
Beslut 
 

Interpellationen får ställas.  
 

Sammanfattning 

Interpellationen kommer att besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 
oktober 2015. 
 
Sammanfattning 

Björn Ljungqvist ställer i en interpellation till kommunalråd Susanne Norberg (S) 
frågor om den politiska majoriteten har tillfredställande information vid beslut om 
nyinvesteringar med offentliga medel. 
 
Beslutsunderlag 

Interpellation från Björn Ljungqvist 2015-08-18. 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Interpellanten 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 60 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
§ 222 Interpellation ställd till Susanne Norberg (S) 

från Björn Ljungqvist (M) angående 
personalpolitik 

 KS0004/15  
Beslut 
 

Interpellationen får ställas.  
 

Sammanfattning 
Interpellationen kommer att besvaras av omvårdnadsnämndens ordförande 
Anna Hägglund (C) på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2015. 
 
Sammanfattning 
Björn Ljungqvist ställer i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande  
Susanne Norberg (S) frågan om det vid personalneddragningar är optimalt att i  
första hand skära i den personalstyrka som levererar den faktiska tjänsten. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Björn Ljungqvist 2015-08-18. 
_________________________________________________________________________ 
 
Skickas till 
Interpellanten 
  



 Sammanträdesprotokoll 61 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
§ 223 Interpellation från Katarina Gustavsson (KD) 

ställd till kommunalråd Susanne Norberg (S) 
angående eventuell skattehöjning 

 KS0004/15  
Beslut 
 

Interpellationen får ställas.  
 

Sammanfattning 

Interpellationen kommer att besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde den 
22 oktober 2015. 
 
Sammanfattning 

Katarina Gustavsson ställer i en interpellation till kommunalråd Susanne Norberg 
tre frågor  

- Har du för avsikt att höja skatten i Falun utifrån de artiklar som varit i media? 

De två övriga frågorna gäller omvårdnadsnämndens område. 
- Anser du att det är rimligt att drar ner på antalet platser på korttidsboende samt drar 

ner på personal inom vård och omsorg? 

- Av vilken anledning vill du lägga fler boenden på entreprenad? 

 
Beslutsunderlag 

Interpellation från Katarina Gustavsson 2015-08-28. 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Interpellanten  



 Sammanträdesprotokoll 62 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
§ 224 Fråga ställd till socialnämndens ordförande 

Christina Knutsson (S) från Patrik Andersson 
(V) angående närvarorätt för personalföre-
trädare 

 KS0004/15  
Beslut 
 

Frågan får ställas.  
 

Sammanfattning 

Frågan kommer att besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2015. 
 
Sammanfattning 

Patrik Liljeglöd ställer en fråga till socialnämndens ordförande Christina Knutsson   
om personalföreträdares närvarorätt. 
 
Beslutsunderlag 

Fråga från Patrik Liljeglöd 2015-09-01. 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Patrik Liljeglöd  
  



 Sammanträdesprotokoll 63 (63) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-09-10 
 
§ 225 Interpellation från Katarina Gustavsson (KD) 

ställd till berörd person angående besparingar 
på elever med invandrarbakgrund 

 KS0004/15  
 
Beslut 
 

Interpellationen får ställas.  
 

Sammanfattning 
Interpellationen kommer att besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde den  
22 oktober 2015. 
 
Sammanfattning 
I en interpellation från Katarina Gustavsson ställd till berörd person konstateras att i 
majoritetens besparingsförlag föreslås besparingar på elever med invandrarbakgrund.  
Vad innebär detta besparingsförslag för  integrationen och vilka blir konsekvenserna?  
 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Katarina Gustavsson 2015-09-02. 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Interpellanten 
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