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§ 47   Rapport från visselblåsarfunktionen 

  KS0029/15   
Beslut 
 

Kommunfullmäktige har tagit del av rapporten. 
 
Sammanfattning 
Lars Lundh vice ordförande i Kommunrevisionen, lämnar den årliga rapporten till 
kommunfullmäktige gällande visselblåsarfunktionen.  
Sju ärenden har anmälts till visselblåsarfunktionen. Fyra ärenden har avskrivits och i 
tre har det startats en utredning. Av dessa tre så är ett ärende avslutat och två är 
pågående. Funktionen fungerar bra med ökad öppenhet och administrativa rutiner. I 
visselblåsarfunktionen ingår ordföranden i kommunrevisionen Leif Bergh (M), vice 
ordföranden Lars Lundh (S) och revisor Elisabeth Lööf (C).  
 
____________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommunrevisionen 
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§ 48   Information om Demokratikommun 2020 Falu kommuns 
          medborgarplattform för det aktiva medborgarskapet   

   KS0105/15 
Beslut 
 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
 
 
Sammanfattning 
Bruno Kaufmann från demokratirådet informerar om Demokratikommun 
2020 – Falu kommuns medborgarplattform för det aktiva medborgarskapet. 
Ärendet är idag ett informationsärende och kommer till kommunfullmäktige 
för beslut den 9 april 2015. 
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§ 49    Interpellation från Patrik Andersson (V) ställd till  
           kommunalråd Mats Dahlström (C) Vem beslutar vad  
           och vem betalar? 

 KS0004/15  
Beslut 
 

Interpellationen får ställas.  
 
Sammanfattning 
Patrik Andersson ställer i en interpellation flera frågor om bl. a ishallen och var vissa 
beslut tagits.  
 
Kommunalråd Mats Dahlström svarar på interpellationen. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Patrik Andersson diarieförd 2015-02-09. 
Svar på interpellationen från Mats Dahlström diarieförd 2015-02-12. 

Yttranden 
Mats Dahlström (C) redogör för sitt svar på interpellationen.  

Patrik Andersson (V) tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

I debatten deltar Staffan Nilsson (S), Svante Parsjö Tegnér (FP), Mikael Rosén (M), 
Åsa Nilser (FP), Jonas Lennethson (S) och Knut C.A. Scherman (SD). 
 
 
Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad. 
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§ 50   Interpellation från Svante Parsjö Tegnér (FP) ställd till  
          ansvarigt kommunalråd Hur sköts diarieföringen  
          för byggprojektet ”Södra centrum”? En fråga om öppenhet 

   KS0004/15 
 
Beslut 
 

Interpellationen får ställas.  
 
Protokollsanteckning  
Interpellationen kommer att besvaras enligt interpellantens begäran på 
kommunfullmäktiges sammanträden den 7 maj 2015. 
 
Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér (FP) ställer i en interpellation till ansvarigt kommunalråd 
följande frågor om hur diarieföringen för byggprojektet ”Södra centrum” sköts. 
 

1. Hur har diarieföringen av inkomna handlingar fungerat vad gäller 
byggnationen av Södra centrum? 

2. Sju inkomna handlingar kan inte vara den korrekta siffran. Hur många 
handlingar är det som inkommit i ärendet och som borde ha varit 
diarieförda? 

3. Om diarieföringen brustit – vilka åtgärder kommer att vidtas? 
 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Svante Parsjö Tegnér 2015-02-06. 

Svar på interpellationen från Jonny Gahnshags 2015-03-11. 
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§ 51   Justering av budget 2015 

 KS0001/15  
Beslut 
 

Anslag på 7,2 mnkr överförs till beslutsorgan, reserv för oförutsedda 
händelser, genom omfördelning från ledningsförvaltningen 3,8 mnkr, kultur- 
och fritidsnämnden 1,5 mnkr, barn- och utbildningsnämnden 1,2 mnkr och 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 0,7 mnkr. 

 
Reservation  
Patrik Andersson (V), Marie Arvidsson (V), Monica Lindh (V), Erik Edquist (V) och 
Rolf Gradén (V) reserverar sig mot beslutet att inte garantera budget för projektet 
"försök med 6 timmars arbetsdag/30 timmars arbetsvecka". Det står helt klart att 
majoriteten som besparingsåtgärd tänker avstå finansieringen av projektet 2015. (V)i 
menar att kommunen inte har råd att avstå projektet. 
En arbetstidsförkortning av detta slag, är den åtgärd som behöver genomföras för att 
kunna få ner sjukskrivningsnivåerna samt få bort de merkostnader kommunen har i 
samband med att heltidsavtalet inte kan tillämpas fullt ut. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade om budget 2015 och ekonomisk flerårsplan 2016-
2017 vid sitt sammanträde den 27 november 2014. De förutsättningar som gällde var 
regeringens budgetproposition. Under december månad fastställde riksdagen den 
borgerliga alliansens budgetförslag. Samtidigt under december presenterades 
befolkningstal som ligger till underlag för skatteunderlagsprognoser och som fanns 
som underlag i budgetberäkningarna. Sammantaget visade detta på lägre intäkter än 
vad som budgeterats. Kommunens tjänstemannaledning presenterade utifrån detta 
förslag till åtgärder i samband med kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 
den 10 februari 2015. 
Den 19 februari 2015 presenterade Sveriges kommuner och landsting en ny 
skatteunder-lagsprognos som bekräftar lägre intäkter i storleksordningen 26 miljoner 
kronor i jämförelse mot budget 2015. 
Kommunstyrelsens ledningsutskott hade vid sitt sammanträde den 19 februari 2015 
en uppföljningsdialog kring budgetförutsättningarna och aktuell situation 2015.  
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag som även beslutade för egen del, 

1. Reserv för oförutsedda åtgärder på 21,0 mnkr hålls outnyttjat och ofördelat 
till efter delårsrapporten per augusti månad. 

2. Socialnämnden ges i uppdrag att tillsammans med resurser från 
ledningsförvaltningen genomför en analys av verksamheten utifrån de 
nyckeltal som presenterats i jämförelser med landets kommuner. Rapporten 
ska vara klar under maj 2015. 

3. Samtliga nämnder uppmanas till ett mera aktivt arbete med 
kostnadsreducerande åtgärder så att fastställd budget inte överskrids. 
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4. Nämndernas begäran om omföring av investeringsmedel behandlas av 
kommunstyrelsen först efter att en helhetsbild tagits fram med underlag från 
de förslag som nämnderna lämnar inför ledningsutskottets dialogdagar i april. 

 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-02-25. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-03, § 47. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Mikael Rosén (M), Svante Parsjö Tegnér 
(FP), Maria Gehlin (FAP), Mats Dahlberg (M), Mats Dahlström (C), Anna Fält (S), 
Madelene Vestin (SD), Christer Falk (S) och Erik Eriksson (MP): Enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Patrik Andersson (V): Avslag på förslaget i stort med undantag för punkterna 
familjecentral som skjuts till 2016, 1,2 mkr och 0,7 mkr i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Ärendet ajourneras kl.14.40 och återupptas kl.15.30. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Yttranden 
Katarina Gustavsson (KD), Sofie Eriksson (S), Joakim Storck (C), Erik Edquist (V), 
Monica Lindh (V), Lena Jonsson (S) och Jan E Fors (M). 
____________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Samtliga nämnder förvaltningar/kontor 
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§ 52    Reviderad internränta fr.o.m. 1 april 2015 

 KS0169/15  
Beslut 
 

1. Internräntan förändras för materiella anläggningstillgångar till tre procent på 
bokfört värde fr.o.m. den 1 april 2015 

2. Reducera berörda förvaltningars driftramar 2015 på årsbasis med 
motsvarande belopp, som deras kostnader minskar med anledning av 
internräntans sänkning.  

3. Samtidigt reducera övergripande finansförvaltnings internränteintäkt med 
motsvarande belopp, då detta är ett nollsummespel för Falu kommun totalt. 

 
Sammanfattning 
Den internt satta höga räntan (hittills 5,0 procent) är meningen att ge uttryck för ett 
långsiktigt pris på kapital där prisnivån indikerar att tillgången på investeringskapital 
är begränsat, m.a.o. dämpar investeringsviljan. Ur detta hänseende har 
internränteverktyget inte varit effektivt.  

Riksbanken presenterade i slutet av 2014 en bedömning med en långvarig låg ränta 
och låg inflation. Detta gör att det finns möjlighet att långsiktigt ligga på en lägre 
räntenivå internt än hittills inom Falu kommun. 

I många sammanhang ger kommunen bidrag, som är lika beräknade för egen regi som 
för extern regi, vilket gör att det är väsentligt att vi ligger på en internränta som över 
tid motsvarar vår egen externränta. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets reviderade tjänsteskrivelse 2014-02-16. 
Protokoll från ledningsutskottet 2015-02-19, § 13. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-03, § 33. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
____________________________________________________________________ 

Sänds till 
Ledningsförvaltningen, ekonomikontoret 
Serviceförvaltningen, kommunfastigheter och kostenheten 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Omvårdnadsförvaltningen 
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§ 53   Svar på remiss från Region Dalarna "Långsiktigt hållbar  
          regional stödstruktur inom socialtjänstområdet i Dalarna"  

 KS0673/13  
Beslut 
 

1. Enligt Region Dalarnas förslag att säkerställa långsiktigt hållbar regional 
stödstruktur för socialtjänst, hälsa och välfärd. 
 

2. För Falu kommuns del tillföra Region Dalarna ca 230 000 kr per år enligt 
fastställd fördelningsnyckel fr.o.m. 2016. 
 

3. Socialnämnden tillsammans med omvårdnadsnämnden får i uppdrag att  
omfördela driftmedel så att denna kostnad kan inrymmas i fastställda 
driftramar. Om detta inte är möjligt fullt ut, får dessa nämnder återkomma 
med ansökan om eventuellt tillskott. 

 
Reservation  
Svante Parsjö Tegnér (FP) reserverar sig mot beslutet. ”Då beslutet innebär att 
finansieringen ska ske genom besparingar inom socialtjänst/omvårdnad yrkade 
folkpartiet (FP) avslag. Personalen är redan stressad och har svårt att hinna med sina 
uppgifter. FP är också tveksamma till hur effektivt en sådan här organisatorisk 
lösning bidrar till en mer evidensbaserad socialtjänst. Hindret för detta bedömer vi 
mer handla om brist på tid och fortbildning i berörda verksamheter runt om i länet”. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har begärt socialnämndens och omvårdnadsnämndens yttrande över 
Region Dalarnas direktions fattade beslut i ärendet ”Långsiktigt hållbar regional 
stödstruktur för socialtjänst, hälsa och välfärd”. 

I Region Dalarnas direktions beslut rekommenderas medlemmarnas respektive 
fullmäktige att godkänna förslaget om en utökning med tre årsarbetare till en kostnad 
av 2 250 000 kr/år att fördela så att landstinget finansierar 50 % och kommunerna 
fördelar resterande 50 % mellan sig grundat på befolkningstal. För Faluns del innebär 
det en kostnad av ca 230 000 kr per år, beräknad på invånarantalet den 1 november 
2014. Slutlig fördelning av kostnaden inför 2016 kommer att tas fram på grundval av 
invånarantalet i Dalarnas kommuner den 31 december 2014. 

Ekonomikontoret har ingenting att invända till socialnämndens beslut att Falu 
kommun ska ingå i Region Dalarnas förslag till stödstruktur inom 
socialtjänstområdet i Dalarna. Däremot befinner sig Falu kommun i en kärv 
ekonomisk situation, där varje nämnds möjlighet att omprioritera inom fastställd 
egen driftram måste prövas för att finansiera nya projekt. 

Ärendet utgick från kommunfullmäktige den 12 februari 2015 för att invänta 
omvårdnads-nämndens förslag.  
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Omvårdnadsnämnden ställer sig bakom Region Dalarnas förslag. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 
Protokoll från Region Dalarna 2014-06-18, § 143. 

Protokoll från socialnämnden 2014-12-17, § 193/tjänsteskrivelse 2014-12-01. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-01-20. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2015-02-25, § 26/tjänsteskrivelse 2015-01-27. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-03, § 31.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Maria Gehlin (FAP), Anna Hägglund (C)  
och Elisabeth Ahnberg Åsenius (MP): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Svante Parsjö Tegnér (FP): Avslag till förslaget. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige  
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
____________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Region Dalarna 

Socialnämnden 

Omvårdnadsnämnden 
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§ 54   Å-rummet omfördelning av avsatta medel i budget (etapp 2) 

   KS0481/13, KS0670/14                                                                                                                                                                       
 
  
 
Beslut 
 

1. Pågående investering i Å-rummet reduceras 2014 till 6 500 tkr. 
 

2. 5 831 tkr av 2014 års avsatta medel överförs till 2015, då 669 tkr är 
upparbetat under år 2014. 
 

3. Investeringsmedlen i budget 2015 reduceras för Å-rummet till 6 000 tkr.  

 
Reservation 
Mikael Rosén (M), Christer Carlsson (M), Christina Haggren (M), Björn Ljungqvist 
(M),  
Carin Gustafsson (M), Gunilla Franklin (M), Håkan Hammar (M), Jan-Olof 
Montelius (M), Mats Dahlberg (M), Veronica Zetterberg (M), Mats Rudert (M), 
Vanja Ottevall (M), Jan E Fors (M), Åsa Nilser (FP), Svante Parsjö Tegnér (FP), 
Fredrik Adolphson (FP), Dietmar Gleich (FP), Anders Runström (FAP), Maria 
Gehlin (FAP), Katarina Gustavsson (KD), Patrik Andersson (V), Marie Arvidsson 
(V), Monica Lindh (V), Erik Edquist (V), Rolf Gradén (V), Knut C.A. Scherman 
(SD), Annette Norell (SD), Madelene Vestin (SD), Mikael Pettersson (SD) och Bo 
Lindén (SD). 
 
Protokollsanteckning 
Lämnas av Svante Parsjö Tegnér (FP). 
Folkpartiet Liberalerna yrkade avslag på grund av kommunens ekonomiska läge och 
det begränsade utrymme som finns för investeringar. Vi är positiva till de planer som 
finns att ordna tillfälliga "snedparkeringar" i området och att på sikt göra Å-rummet 
attraktivt. 
 
Sammanfattning 
Stadsvisionen En större stad tar upp Å-rummet kring Faluån som en plats som har 
potential för förändring. Ett projekt har därför initierats som syftar till att göra 
området attraktivare och till en mer levande del av Faluns centrum. Ett 
gestaltningsprogram för Å-rumsprojektet har arbetats fram. 
Projektet, etapp 1, pågår med utredningar av kajerna och vitalitet hos befintliga träd 
samt trafiklösningar gällande cykelplan och alternativ linjesträckning av bussar enligt 
beslut av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
Under höstens budgetprocess föreslog den politiska majoriteten att Å-rummets 
pågående investering 2014 ska minskas med 3 500 tkr och totalt landa på maximalt 
6 500 tkr 2014.  
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Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-12 
 

I budget 2015 fastställdes totalt 15 000 tkr för Å-rummets räkning 2015-2016. I 
kommunstyrelsens förslag, den 3 februari 2015, sänktes investeringsbeloppet till 
6 000 tkr totalt 2015-2016. 

 
Mot bakgrund av de kraftigt ändrade förutsättningarna för projekt Å-rummet 
återremitterade kommunfullmäktige den 12 februari 2015 ärendet till 
kommunstyrelsen för att ta fram ett projektförslag som inryms i det reducerade 
beloppet samt beskriva eventuella konsekvenser i projektet.  
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag som även beslutade för egen del, 

 

1.  Igångsättningstillstånd beviljas för kommunstyrelsens projekt i  
            utvecklingsområdet Å-rummet till totalt 12 500 tkr, fördelat på 2014-2015. 

2.  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upphandla och  
     genomföra entreprenaden samt slutföra projektet. 

 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2015-02-12, § 13. 

Protokoll från ledningsutskottet 2015-02-19, § 24. 

Gestaltningsprogram 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-02-27. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-03, § 34. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Richard Holmqvist (MP) och Wanja 
Kaufmann (MP): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Mikael Rosén (M) med instämmande av Madelene Vestin (SD), Maria Gehlin 
(FAP), Svante Parsjö Tegnér (FP) och Katarina Gustavsson (KD): Avslag till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Patrik Andersson (V) med instämmande av Monica Lindh (V): 1,5 miljoner kronor 
läggs på etapp 1, dvs. Pilparken och Myntgatan samt att investeringspengarna för 
etapp 2 hänskjuts till etapp Östra Hamngatan och att denna får en överordnad 
prioritering.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden kommer först att pröva Patrik Anderssons m fl förslag mot Mikael 
Rosén (M) m fl förslag. Därefter prövas det vinnande förslaget mot kommun-
styrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner den redovisade beslutsgången. 
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Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-12 
 
 
 
Ordföranden ställer Patrik Anderssons modifierade avslagsyrkande mot Mikael 
Roséns avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mikael 
Rosén (M) förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden Mikael Roséns avslagsyrkande mot kommunstyrelsens 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande, 

 

Ja-röst för kommunstyrelsen förslag. 
Nej-röst för Mikael Roséns förslag (avslag). 
 
Omröstningsresultat 
Med 31 ja-röster och 30 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag (bilaga § 54). 
 
Yttranden 
Dietmar Gleich (FP) och Erik Edquist (V) yttrar sig i ärendet. 

____________________________________________________________________ 

Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ekonomikontoret 

 
 
 
 
  



  BILAGA § 54 

Voteringslista nr. 1 
Upprättad vid Falu kommunfullmäktige sammanträde den 12 mars 2015 klockan 16:53:16. 
8 Å-rummet omfördelning av avsatta medel i budget 

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       Lars Jerdén                              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                               (FP)       Alla                                                 X      
12 Svante Parsjö Tegnér                     (FP)       Alla                                                 X      
13 Monica Enarsson                          (S)        Alla                                                X        
14 Diyar Cicek                              (S)        Alla                                                X        
15 Elisabeth Ahnberg Åsenius                (MP)       Alla                                                X        
16 Wanja Kaufmann                           (MP)       Alla                                                X        
17 Erik Eriksson                            (MP)       Alla                                                X        
18 Richard Holmqvist                        (MP)       Alla                                                X        
19 Göran Forsén                             (M)        Alla       Carin Gustafsson                          X      
20 Gunilla Franklin                         (M)        Alla                                                 X      
21 Håkan Hammar                             (M)        Alla                                                 X      
22 Jan-Olof Montelius                       (M)        Alla                                                 X      
23 Fredrik Adolphson                        (FP)       Alla                                                 X      
24 Dietmar Gleich                           (FP)       Alla                                                 X      
25 Christina Knutsson                       (S)        Alla       Mustafa Güclü                            X        
26 Lars-Göran Johansson                     (S)        Alla                                                X        
27 Anna Hägglund                            (C)        Alla                                                X        
28 Joakim Storck                            (C)        Alla                                                X        
29 Camilla Sparring                         (C)        Alla                                                X        
30 Mats Dahlström                           (C)        Alla                                                X        
31 Mats Dahlberg                            (M)        Alla                                                 X      
32 Veronica Zetterberg                      (M)        Alla                                                 X      
33 Mika Savolainen                          (M)        Alla       Mats Rudert                               X      
34 Vanja Ottevall                           (M)        Alla                                                 X      
35 Anders Runström                          (FAP

      
Alla                                                 X      

36 Maria Gehlin                             (FAP
      

Alla                                                 X      
37 Krister Johansson                        (S)        Alla       Amanda Belin                             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                                                X        
43 Patrik Andersson                         (V)        Alla                                                 X      
44 Kicki  Stoor                             (V)        Alla       Marie Arvidsson                           X      
45 Jan E Fors                               (M)        Alla                                                 X      
46 Katarina Gustavsson                      (KD)       Alla                                                 X      
47 Claes Mankler                            (S)        Alla                                                X        
48 Anna Strindberg                          (S)        Alla                                                X        
49 Staffan Nilsson                          (S)        Alla                                                X        
50 Annelie Nilsson                          (S)        Alla                                                X        

Transport: 28
 

22 0 0 



  BILAGA § 54 

 

Transport: 28
 

22 0 0 0 

Po
 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv K

 

51 Monica Lindh                             (V)        Alla                                                 X       
52 Pia Persson                              (V)        Alla       Erik  Edquist                             X       
53 Knut C.A. Scherman                       (SD)       Alla                                                 X       
54 Annette Norell                           (SD)       Alla                                                 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                                                X         
59 Rolf Gradén                              (V)        Alla                                                 X       
60 Mikael Pettersson                        (SD)       Alla                                                 X       
61 Bo Lindén                                (SD)       Alla                                                 X       

SUMMA: 31
 

30 0 0 0 
 



 Sammanträdesprotokoll 18 (36) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-12 
 
§ 55   Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Slå ihop 
          gymnasieskolan/vuxenutbildningen och arbets- och  
          integrationskontoret (AIK) i en gemensam utbildnings- och  
          kompetensförsörjningsnämnd 

 KS0335/12  
Beslut 
 

1. Motionen avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 
den 13 mars 2014 om ny nämndsorganisation att gälla fr.o.m.  
mandatperioden 2015-2018. 
 

2. Kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag 
att kontinuerligt följa upp strategiska samverkanssatsningar mellan 
berörda förvaltningar i syfte att uppnå självständiga kommuninvånare 
med god delaktighet i samhället som i sin tur ska främja en egen försörjning. 

 
Sammanfattning 
Maria Gehlin  föreslår i en motion att det utreds om lämpligheten och konsekven- 
serna av att arbetsmarknads- och integrationskontorets (AIK) verksamheter, 
gymnasieskolans verksamheter och vuxenutbildningens verksamheter förs ihop 
under en ny och gemensam politisk nämnd. Dessutom föreslås: 

- att ett omställningsarbete omedelbart genomförs som innebär en  
omfördelning av resurser från kommunens stödverksamheter till  
kommunens kärnverksamheter.  

- att kommunfullmäktige omedelbart ger kommundirektören  
(skolförvaltningen, socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen) i 
uppdrag att ta fram ett förslag till skolplan/utbildningsplan (med tillhörande 
strategier) där alla barn får förutsättningar att genom utbildning skapa 
en positiv och oberoende framtid. 
 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Parlamentariska ledningsgruppens förslag 2014-11-26. 

Protokoll från socialnämnden 2012-11-21, § 232. 

Protokoll från skolnämnden 2012-12-12, § 218. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-02-17, § 1. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-03, § 29. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-12 
 
 
Yttranden 
Maria Gehlin (FAP) yttrar sig i ärendet. 

____________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Maria Gehlin 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 20 (36) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-12 
 
§ 56   Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) Återupprätta  
          skolnämnden i Falun 

 KS0460/13  
Beslut 
 

Motionen är besvarad med anledning av kommunfullmäktiges beslut  
den 13 mars 2014 om ny nämndsorganisation fr.o.m. nästa mandatperiod  
och i den delen som avser inrättande av en barn- och utbildningsnämnd  
fr.o.m. den 7 november 2014. 

 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
återupprätta skolnämnden i Falun. Den Parlamentariska ledningsgruppen (PLG)  
har av kommunstyrelsen fått uppdraget att lämna förslag på svar. 
 
PLG har under hösten 2013 och vintern 2013/2014 diskuterat behov av reviderad 
nämndsorganisation fr.o.m. kommande mandatperiod. I det sammanhanget  
diskuterades nämndernas organisation, mål och syfte. PLG är enig om att en  
skolnämnd ska finnas organiserad under den mandatperiod som nu har påbörjats. 
  
Kommunfullmäktige har också bifallit detta förslag den 13 mars 2014. Nämnden 
inrättades fr.o.m. den 7 november 2014 och benämns som barn- och  
utbildningsnämnden. Därmed är motionens syfte bifallet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2013-07-03. 
Den Parlamentariska ledningsgruppens tjänsteskrivelse 2014-11-26. 
Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-02-17, § 2. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-03, § 30. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Richard Holmqvist (MP): Motionen är besvarad. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Richard Holmqvists förslag, motionen är besvarad. 
 
Yttranden 
Katarina Gustavsson (KD) och Patrik Andersson (V) yttrar sig i ärendet. 
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Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-12 
 
____________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Katarina Gustavsson 
AIK 
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Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-12 
 
§ 57   Anmälan av justerat val 

 KS0002/15  
 
 
    
Beslut 
 

Kommunfullmäktige godkänner det justerade valet.  
 

 
Sammanfattning 
Den 12 februari 2015 förrättades val till Stiftelsen Erik och Anna Lax minnesfond. 
Valberedningens ordförande anmäler att den förväxling av ordföranden och vice 
ordföranden som blev i protokollet accepteras av de valda, vilket innebär att Monica 
Jonsson (S) är ordförande och Håkan Hammar (M) vice ordförande. 
        
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.  
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Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-12 
 
§ 58   Val ersättare till förbundsdirektionen Räddningstjänsten  
          DalaMitt 

  KS0002/15 
 
    
Beslut 
 

Maj Ardesjö (MP) och Åsa Nilser (FP) utses som ersättare i 
förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet DalaMitt. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige förrättade val den 12 december till Räddningstjänstförbundet 
DalaMitt. Valet av Annica Eriksson (MP) som då utsåg som ersättare är ogiltigt efter 
som hon inte är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige vilket krävs för att vara 
valbar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.  
 
____________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Valda 
Annica Eriksson 
Räddningstjänstförbundet DalaMitt 
Förtroendemannaregistret 
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Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-12 
 
§ 59   Entledigande av uppdrag som ledamot i omvårdnadsnämnden  
          samt fyllnadsval av ledamot och ersättare 

            KS0002/15      

Beslut 
 

1. Kenth Carlson (MP) entledigas från uppdraget som ledamot i omvårdnads-
nämnden. 
 

2. Inger Jacobsson (MP) utses som ledamot i omvårdnadsnämnden. 
 

3. Niklas Henriksson (MP) utses som ny ersättare i omvårdnadsnämnden. 
 

 
Sammanfattning 
Kenth Carlson (MP) har inkommit med en begäran om entledigande som ledamot i 
omvårdnadsnämnden. Fyllnadsval ska göras.  
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från Kenth Carlsson (MP) 2015-02-18. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.  
 

Sänds till 
Entledigad  
Valda 

Omvårdnadsnämnden 

Förtroendemannaregistret 
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Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-12 
 
§ 60   Entledigande av uppdrag som ersättare samt fyllnadsval 
          till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 KS0002/15 
  
    
Beslut 
 

1. Johan Lyrvall (FP) entledigas från uppdraget som ersättare i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 

2. Maud Pettersson (FP) utses som ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden. 
 

 
Sammanfattning 
Johan Lyrvall (FP) har inkommit med begäran om entledigande som ersättare i 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Fyllnadsval ska göras. 
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från Johan Lyrvall (FP) 2015-03-02. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.  
 

Sänds till 
Entledigad  

Valda 

Omvårdnadsnämnden 

Förtroendemannaregistret 
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Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-12 
 
§ 61   Entledigande av uppdrag som ersättare samt fyllnadsval till 
          myndighetsnämnden för miljö- och byggfrågor 

 KS0002/15 
  
    
Beslut 
 

1. Björn Ekelund (M) entledigas från uppdraget som ersättare i 
myndighetsnämnden för miljö- och byggfrågor. 
 

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

 
Sammanfattning 
Björn Ekelund (M) har inkommit med begäran om entledigande som ersättare i 
myndighetsnämnden för miljö- och byggfrågor. Fyllnadsval ska göras. 
 
Beslutsunderlag  
Avsägelse från Björn Ekelund (M) 2015-03-09. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.  
 

Sänds till 
Entledigad  

Valda 

Omvårdnadsnämnden 

Förtroendemannaregistret 
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Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-12 
 
§ 62   Val av ersättare till val- och demokratinämnden 

 KS0002/15 
 
    
Beslut 
 

Ann Lagerby (FP) utses som ersättare i val- och demokratinämnden. 
 

Sammanfattning 
Komplettering av kommunfullmäktiges val av ledamöter, ersättare och 
presidium i kommunens nämnder för mandatperioden 2015-2018.  

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

Sänds till 
Vald 

Val- och demokratinämnden 

Förtroendemannaregistret 
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Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-12 
 
§ 63   Val av huvudmän till Bjursås Sparbank 

   KS0002/15 
 
 
Beslut 
 

Lisbeth Mankler (MP) utses som huvudman i Bjursås Sparbank. 
 

Sammanfattning 
Komplettering av kommunfullmäktiges val av ledamöter, ersättare och i 
vissa fall presidium i övriga organ med kommunalt engagemang i Falu 
kommun för mandatperioden 2015-2018.  

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

Sänds till 
Valda 
Bjursås sparbank 

Förtroendemannaregistret 
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Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-12 
 
§ 64   Val av ordförande till Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten  
          Lugnet KB 

 KS0002/15 
 
    
Beslut 
 

Susanne Norberg (S) utses till ordförande i Förvaltningsbolaget 
Högskolefastigheten Lugnet KB. 
 

Sammanfattning 
Fyllnadsval efter entledigade Berit Nykvist (S) som ordförande i 
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB. 

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

Sänds till 
Vald 

Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB. 

Förtroendemannaregistret 
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Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-12 
 
§ 65   Anmälningsärenden 

 KS0081/15 
   
Beslut 
 

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

• Protokoll från kommunstyrelsen 2014-11-18, § 13. Svar på  
medborgarförslag Reformering av Faluns skolväsende. Medborgar- 
förslaget avslås.    KS0169/14 
 

• Kommunfullmäktige beslutade den 12 februari 2015 att överlämna 
Medborgarförslag Bygg en parkourpark i centrala Falun så att ungdomar  
kan träffas och träna gratis till kultur- och fritidsnämnden för handläggning 
och beslut. Då den nämnden inte ansvarar för dessa frågor så överlämnas 
medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för 
handläggning och beslut. 
                                                                                                    KS0717/14 
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Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-12 
 
§ 66    Medborgarförslag Bygg ett turistcenter vid gamla DD 

 KS0188/15  
Beslut 
 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för handläggning 
och beslut. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att det byggs en ny anläggning för turistinforma-
tion för både Falun och resten av Dalarna, vid en av huvudinfarterna till Falun. 
Förslagsställarna menar att den gamla DD fastigheten utgör en utmärkt placering 
för en sådan verksamhet. 
De föreslår att den gamla DD fastigheten rivs och ersätts av ett nybyggt Turist 
Center med tillhörande restaurang med förbindelser med såväl gruvan som 
centrum. Anläggningen ska ha en trevlig utsmyckning med träd och rabatter som 
matchar nya, liknande planteringar i själva gruvrondellen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2015-02-10. 
 
____________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Förslagsställarna 
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Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-12 
 
§ 67   Medborgarförslag Rusta upp och utvidga lekplats för de  
          boende i Haraldsbo 

 KS0208/15  
Beslut 
 

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

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att en lekplats rustas upp och utvidgas för de boende 
i Haraldsbo på befintlig kommunal mark. I dagsläget saknas lekplats i Nedre 
Norslund.  
 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2015-02-17. 
____________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 33 (36) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-12 
 
§ 68   Motion från Maria Gehlin (FAP) Stefan Clarström (FAP) Anders  
          Runström (FAP) Anna Jörgensen (FAP) Max 35 anställda per  
          chef i Falu kommun 

 KS0209/15  
Beslut 
 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Sammanfattning 

Maria Gehlin, Anders Runström, Stefan Clarström och Anna Jörgensen föreslår i en 
motion att Falu kommun sätter upp ett mål där samtliga chefer ska ha minst 10 
medarbetare och max 35 medarbetare under sig. Vidare att en utredning genomförs 
kring lämpligheten att Falu kommun ger utökat ekonomiskt stöd till verksamheter 
där antalet anställda per chef överstiger 35 personer och hur stor summan i så fall bör 
vara. 

 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-02-23. 
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 34 (36) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-12 
 
§ 69   Motion från Mikael Rosén (M) och Christina Haggren (M)  
          Ett attraktivare centrum 

 KS0199/15  
Beslut 
 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Sammanfattning 
Mikael Rosén och Christina Haggren föreslår en rad åtgärder för att locka så många 
som möjligt till centrum vilket är en förutsättning för att få ett attraktivt centrum. 
Den enskilt viktigaste åtgärden är att centrum ska vara lättillgängligt med bil och att 
det är lätt att hitta en parkeringsplats.   
De föreslagna åtgärderna kan genomföras omedelbart och utan investerings-
kostnader. En utvärdering efter t ex 2 år kan genomföras innan man beslutar att 
åtgärderna permanentas. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-02-28. 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 35 (36) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-12 
 
§ 70   Motion från Åsa Nilser (FP) En väg in princip för föreningslivet  
          i Falu kommun 

 KS0204/15  
Beslut 
 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Sammanfattning 
Åsa Nilser föreslår i en motion att kommunstyrelseförvaltningen tar fram en lathund 
för att informera om till vilken instans Falu kommuns föreningar ska lämna in sin 
ansökan, vem som bereder och beslutar i inkommande ärenden. Vidare att det skapas 
en hemsida, en portal, där föreningar kan hitta information om var de söker bidragen 
samt nuvarande regler för ansökan eller hur de kan få tag eller boka olika lokaler och 
idrottshallar som kommunenen hanterar. Dessutom ska det finnas en ”föreningslots” 
som kan hjälpa föreningarna vidare. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-02-20.  
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 36 (36) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-12 
 
§ 71   Motion från Patrik Andersson (V), Rolf Gradén (V), Monica  
          Lindh (V) och Marie Arvidsson (V) Eldriven, fri ringlinje  
          i centrala Falun. 

 KS0204/15  
Beslut 
 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Sammanfattning 
Patrik Andersson, Rolf Gradén, Monica Lindh och Marie Arvidsson föreslår i en 
motion, att kommunen som ett alternativ till att använda central mark till P-platser, 
utreder förutsättningar och kostnader för en centrumringlinje som är eldriven och 
skattefinansierad. 
Falun har ambitionen att vara en levande stad där centrum är en mötesplats för 
kommunens invånare. För att detta ska vara möjligt måste centrum vara tillgängligt 
för alla, inte bara den bilburna delen av kommunens invånare.  
Motionärerna menar att en busslinje med hög turtäthet som knyter ihop Resecentrum 
Knutpunkten, infartsparkeringar och de centrala delarna av stadskärnan skulle bidra 
till en mer tillgänglig stadskärna för både medborgare och näringsliv på ett för miljön 
hållbart sätt.  
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-03-10.  
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