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Utdragsbestyrkande: 
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Utdragsbestyrkande: 

Kerstin Wåghäll frånvarande                                         Birgitta Hiertner 
 
Centerpartiet 
Mats Dahlström 
Agneta Ängsås 
Anna Hägglund 
Carl-Erik Nyström frånvarande                                     Kristina Wahlén 
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§ 83 Svar på interpellation från Daniel Riazat (V) och Kicki Stoor (V) 
ställd till kommunstyrelsens  ordförande Jonny Gahnshag (S): 
VM-kostnader .................................................................................... 7 

§ 84 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Inför e-
körjournaler på kommunens fordon .................................................. 8 

§ 85 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Fler sommarjobb 
till unga .............................................................................................. 9 

§ 86 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP): Omvårdnad, hemtjänst 
och ledsagare i ordinärt boende ....................................................... 10 
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ställande av bifallna medborgarförslag............................................ 13 

§ 88 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Sommarkollo  
för äldre............................................................................................ 15 

§ 89 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP): Inrätta äldrevårds-
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§ 94 Svar på motion från Lars Broman (MP), Erik Eriksson (MP) och 
Richard Holmqvist (MP): Biogasmack i Falun ............................... 21 

§ 95 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Arbetskläder till 
förskolepersonalen inom Falu kommun .........................................  24 

§ 96 Redovisning av medborgarförslag som inte färdigbehandlats den 
26 februari 2014 .............................................................................  25 
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februari 2014...................................................................................  26 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 100 Antagande av Cykelplan för Falu kommun ..................................... 30 

§ 101 Beslut om platser för Resursjobb .................................................... 31 

§ 102 Beslut om ny förvaltningsstruktur ................................................... 34 

§ 103 Val av av ersättare i miljönämnden ................................................  35 

§ 104 Val av ersättare i socialnämnden ....................................................  36 

§ 105 Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige ......................  37 

§ 106 Anmälningsärenden ........................................................................  38 
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Krondiksvägen ................................................................................  39 
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stiftelser ........................................................................................... 40 
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§ 110 Interpellation från Maria Gehlin (FAP) ställd till barn- och ut-
bildningsutskottets ordförande Viktor Zakrisson (S): När kommer 
socialdemokraterna att införa gratis middagslådor till Falu 
gymnasiums samtliga elever? .......................................................... 41 

§ 111 Interpellation från Maria Gehlin (FAP) ställd till kommunstyrel-
sens ordförande Jonny Gahnshag (S) alternativt barn- och ut-
bildningsutskottets ordförande Viktor Zakrisson (S) - Angående 
handlingskraften hos kommunstyrelsens barn- och utbildnings-
utskott .............................................................................................. 42 

§ 112 Interpellation från Patrik Andersson (V) ställd till kommun-   
styrelsens ordförande Jonny Gahnshag (S): Solidarisk stöd för att 
skattekontoret bör stanna kvar i Mora ............................................. 43 

§ 113 Motion från Knut C.A. Scherman (SD): Uppsägning av avtalet 
med Migrationsverket och anpassning av ett nytt avtal efter 
ekonomi och hur assimileringen av individerna i kommunen går .. 44   

§ 114 Motion från Patrik Andersson (V): Möjliggör för Falu kommun 
att agera byggherre .........................................................................  45 

§ 115 Motion från Lars Broman (MP), Erik Eriksson (MP), Richard 
Holmqvist (MP) och Linnea Risinger (MP): Klimatpåverkan och 
planetens framtid i fullmäktigebeslut .............................................  46 

§ 116 Motion från Mats Dahlström (C) och Anna Hägglund (C): Bättre 
möjligheter till infartsparkering och bytespunkter för att ställa 
bilen och fortsätta resan med buss eller cykel ................................  47 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 82 Information om Räddningstjänsten DalaMitts 
verksamhet Nu och i framtiden 

  

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Förbundschef Leif Andersson informerar om Räddningstjänsten DalaMitts 
verksamhet ”Nu och i framtiden”. 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 83 Svar på interpellation från Daniel Riazat (V) och Kicki 
Stoor (V) ställd till kommunstyrelsens ordförande  
Jonny Gahnshag (S): VM-kostnader  

  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Daniel Riazat (V) och Kicki Stoor (V) 
ställer i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag 
(S) följande frågor avseende VM-kostnader: 

• Vad har investeringar för tävlingar uppgått till hittills? 
• Vad har investeringar för besöksmål uppgått till hittills? 
• Hur stora investeringar har hittills skett i småbackarna? 
• Hur stora är konsultarvodena hittills för tävlingar och besöksmål? 
• Hur har investeringsutrymmet inom 400 miljoner kronor utnyttjats 

och varför behövs en utökning av borgen på 200 miljoner kronor? 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Daniel Riazat och Kicki Stoor 2013-12-04. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2013-12-12, § 312. 

Svar på interpellation från Jonny Gahnshag 2014-02-11, samt muntlig 
justering på dagens sammanträde. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2014-02-13, § 25. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2014-03-13, § 44. 

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

Daniel Riazat (V) tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

I debatten deltar Patrik Andersson (V), Linnea Risinger (MP), Svante Parsjö 
Tegnér (FP), Katarina Gustavsson (KD), Mikael Rosén (M), Knut C.A 
Scherman (SD), Richard Holmqvist (MP), Maria Gehlin (FAP) och Mats 
Dahlström (C). 

Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 84 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Inför 
e-körjournaler på kommunens fordon 

KS0338/12 

Beslut 
Motionen är bifallen till den del som avser uppdrag att genomföra en 
generell översyn av riktlinjer och villkor för nyttjandet av 
kommunens fordon och besvarad när det gäller utrustning av digitala 
körjournaler. 

 
 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att en generell översyn av riktlinjer 
och villkor för nyttjandet av kommunens fordon sker samt att alla fordon 
utrustas med digitala körjournaler (så kallade e-körjournaler). 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-04-16. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-02-05. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-02-19, § 19. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-03-04, § 35. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2014-03-13, § 54. 

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

Yttranden 
Katarina Gustavsson (KD) yttrar sig i ärendet. 

Sänds till 
Katarina Gustavsson  

Ekonomikontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 85 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD):  
Fler sommarjobb till unga 

KS0479/13 

Beslut 
1. Motionen är bifallen med hänvisning till riktlinjer för 

sommarjobb antagna av allmänna utskottet den 22 januari 2014. 

2. Nämnderna får i uppdrag att ta fram fler sommarjobb. 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att kommunstyrelsen ska få i  
uppdrag att utreda möjligheterna till att fler unga får sommarjobb. 

Arbetsmarknads- och integrationskontorets föreslår att motionen är 
besvarad.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-07-23. 

Arbetsmarknads-och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-05. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-02-19, § 20. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-03-04, § 36. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2014-03-13, § 55. 

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

Yttranden 
Katarina Gustavsson (KD) och Åsa Nilser (FP) yttrar sig i ärendet. 

Sänds till 
Katarina Gustavsson  

Samtliga nämnder och kommunstyrelsekontoren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 86 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP): Omvårdnad, 
hemtjänst och ledsagare i ordinärt boende 

KS0520/13 

Beslut 
        Motionen avslås. 

Reservation 
Mats Dahlström (C), Agneta Ängsås (C), Kristina Wahlén (C), Anna 
Hägglund (C), Per Pettersson (C), Mikael Rosén (M), Christina Haggren 
(M), Håkan Hammar (M), Catharina Hjortzberg-Nordlund (M), Bo 
Wickberg (M), Göran Forsén (M), Gunilla Franklin (M), Vanja Ottervall 
(M), Jan-Olof Montelius (M), Jan-Erik Holmberg (M), Jan Harald (M), 
Birgitta Hiertner (M), Bertil Eek (M), Lars Runsvik (M), Mats Rudert (M), 
Sten H Larsson (-) och Anders Pettersson (-) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Maria Gehlin framför i en motion att Faluns politiska majoritet i omvård-
nadsnämnden har i sin programförklaring uttalat att tillämpningen av Lagen 
om valfrihet (LOV) endast ska omfatta servicetjänster i hemtjänsten och 
lämnar följande förslag till beslut: 

 Att Falu kommun möjliggör LOV inom servicetjänster och omvårdnad 
för max 10 alternativa utförare alternativt 50 % av kunderna (= Hemtjänst i 
tjänstekatalogen). 

 Att av omvårdnadsnämnden fastställd kravspecifikation ska uppfyllas för 
alla som utför servicetjänster/omvårdnadstjänster i Falu kommun. 

 Att de företag som kan utföra både servicetjänster och omvårdnad ska ha 
företräde i kommunens LOV. Detta med tanke på måluppfyllelsen i kom-
munens Hållbarhetsprogram. 

 Att motionen besvaras i kommunfullmäktige senast augusti 2014 i enlig-
het med Kommunallagen.   

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 
Motion 2013-08-27. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2013-12-18, § 168/tjänsteskrivelse 
2013-11-19. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-02-19, § 21. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-03-04, § 37. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Protokoll från kommunfullmäktige 2014-03-13, § 56. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S), Christer Falk (S), Lars Jerdén (S), Patrik Andersson 
(V), Monica Lindh (V), Lena Jonsson (S) och Linnea Risinger (MP): Enligt 
kommunstyrelsens förslag. Motionen avslås. 

Maria Gehlin (FAP) Catharina Hjortzberg-Nordlund (M), Christina Haggren 
(M), Knut C.A. Scherman (SD), Mikael Rosén (M) och Kristina Wahlén C): 
Motionen bifalls med borttagande av under punkt 1, ”för max 10 alternativa 
utförare alternativt 50 % av kunderna”.  

Yttranden 
Åsa Nilser (FP), Svante Parsjö Tegnér (FP), Katarina Gustavsson (KD), 
Daniel Riazat (V) och Krister Andersson (-) yttrar sig i ärendet. 

Delbeslut 
Kommunfullmäktige ajournerar ärendet kl. 14:40  för att återuppta det igen 
kl. 15:50, efter Räddningstjänsten DalaMitts föredragning.  

Beslutsgång 
Ordföranden prövar först Maria Gehlins ursprungliga förslag mot det nya 
där ”för max 10 alternativa utförare alternativt 50 % av kunderna” tagits 
bort. Ordföranden finner att det senare förslaget vinner.  
Ordföranden ställer därefter förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Ja-röst för Susanne Norbergs m fl förslag (avslag). 

Nej-röst för Maria Gehlins m fl förslag: Bifall till motionen med 
borttagande av ”för max 10 alternativa utförare alternativt 50 % av 
kunderna”.  

Omröstningsresultat 
Med 31 ja-röster för Susanne Norbergs förslag och 29 nej-röster för Maria 
Gehlins förslag beslutar kommunfullmäktige enligt Susanne Norbergs 
förslag, motionen avslås. (Omröstningsprotokoll bilaga § 86)  

Sänds till 
Maria Gehlin 

Omvårdnadsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 87 Svar på medborgarförslag: Inför angiven tidsplan för 
verkställande av bifallna medborgarförslag 

KS0301/11 

Beslut 
        1.  Medborgarförslaget avslås i de delar som gäller förslag till åtgärder  
             som förhindrar att medborgarförslagen inte blir verkställda. 

        2.  Medborgarförslagets intention är bra och viktig och bifalls genom att  
             återkopplingen till kommunfullmäktige om besluts verkställighet ska  
             stärkas och förbättras. I samtliga bifallna medborgarförslag ska det  
             stå i beslutet när återrapportering till kommunfullmäktige ska ske. Då  
             får kommunfullmäktige/kommunstyrelsen kontroll på verkställigheten 
             av beslut och kan då även besluta om annan åtgärd, ex. att ärendet 
             avskrivs. 

        3.  Beslutet gäller även för bifallna motioner. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att när ett bifall av medborgarförslaget görs, 
ska inom 3 månader verkställighetsdatum och när förslaget ska vara 
genomfört fastställas. Förslaget ska dessutom vara finansierat. 

Kommunstyrelsen beslutade den 4 juni 2013 att avslå medborgarförslaget 
men med rekommendation till berörda nämnder att intentionen ska vara att 
förkorta remissbehandlingen till tre månader. Kommunfullmäktige behand-
lade förslaget den 25 september 2013 och återremitterade ärendet för att 
beakta och bereda de synpunkter och yrkanden som gavs på sammanträdet. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsen förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-04-05. 

Stadskansliet tjänsteskrivelse 2013-05-01. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2013-09-25, § 143. 

Stadskansliet tjänsteskrivelse 2014-03-03. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-03-19, § 35. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-04-01, § 73. 

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

Sänds till 
Förslagsställaren 

Samtliga nämnder och kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 88 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): 
Sommarkollo för äldre 

KS0459/13 

Beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att det behov som motionen 
avser att tillgodose redan hanteras inom ramen för den individuella 
biståndsprövningen enligt socialtjänstlagen. 

Reservation 
Katarina Gustavsson reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att kommunfullmäktige ger 
omvårdnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram ett förslag om sommarkollo 
för äldre i Falu kommun och att detta ska vara behovsprövat. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsen förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-07-03. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2014-01-29, § 6/ tjänsteskrivelse 2013-
11-26.  
Protokoll från allmänna utskottet 2014-03-19, § 36. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-04-01, § 74. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christer Falk (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Katarina Gustavsson (KD): Bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Katarina Gustavsson 

Omvårdnadsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 89 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP): Inrätta  
              äldrevårdscentral och erbjud falubor över 65 år ett  
              hälsosamtal 

KS0534/13 

Beslut 
Motionen är besvarad med hänvisning till Samverkansberedningens 
(Falu kommun och Landstinget Dalarna) yttrande, som gjorts på 
inrådan av omvårdnadsnämnden. 

 
 

Sammanfattning 
Maria Gehlin föreslår i en motion att Falu kommun i Samverkans-
beredningen (Falu kommun och Landstinget) tar initiativet till att inrätta 
äldrevårdscentraler (ÄVC) i Falu kommun, samt att alla Falubor som fyllt 
65 år regelbundet erbjuds ett hälsosamtal. 

Omvårdnadsnämnden föreslår att motionen överlämnas till Samverkans-
beredningen och ska vara besvarad, vilket stadskansliet inte har något att 
erinra emot. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsen förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-09-05. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2013-12-18, § 169/tjänsteskrivelse 
2013-12-04. 

Samverkansberedningens svar 2014-02-05. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-02-06.  

Protokoll från allmänna utskottet 2014-03-19, § 37. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-04-01, § 75. 

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

Yttranden 
Maria Gehlin (FAP), Agneta Ängsås (C), Katarina Gustavsson (KD) och 
Monica Lindh (V) yttrar sig i ärendet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
Maria Gehlin  

Omvårdnadsnämnden 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 90 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP): Öka 
öppenheten genom att låta folk läsa nämnd- och 
styrelsehandlingar på internet 

KS0306/13 

Beslut 
      Motionen bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den  
      8 maj 2014. 

Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér föreslår i en motion att de handlingar som finns 
tillgängliga på Falu kommuns intranät, inför möten i nämnder och kommun-
styrelse samtidigt ska göras tillgängliga på kommunens hemsida på internet, 
så att medborgarna på ett enkelt sätt och i ett tidigt skede ska kunna sätta sig 
in i ärendena. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen är besvarad genom att kommun-
styrelsens och nämndernas handlingar kommer att finnas tillgängliga för 
medborgarna på webben. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-03-19. 

Stadskansliet tjänsteskrivelse 2014-03-02.  

Protokoll från allmänna utskottet 2014-03-19, § 38. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-04-01, § 76. 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 91 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP) Öppen 
rekrytering till tjänster i Falu kommun - inga gräddfiler! 

KS0119/14 

Beslut 
        Motionen bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den  
        8 maj 2014. 

Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér konstaterar i en motion att lediga tjänster i Falu kommun 
först annonseras ut internt och föreslår därför: 

• Att alla tjänster annonseras externt och internt samtidigt och att personal 
tillsätts efter kompetens och skicklighet. 

• Att alla tjänster som innebär lednings- och personalansvar (chefer och 
ledare) alltid tillsätts i en öppen process med extern annonsering och 
avgörande för tillsättningen ska vara kompetens och skicklighet. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås med hänvisning till personal-
kontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2014. 

Beslutsunderlag 
Motion 2014-01-14. 

Personalkontorets tjänsteskrivelse 2014-02-27. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-03-19, § 39. 
 
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-04-01, § 77. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 92 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP):  
Naturnära boende - bevara "gröna stråk" i anslutning till 
bostadsområden och cykelvägar 

KS0591/13 

Beslut 
      Motionen bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den  
      8 maj 2014. 

Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér föreslår i en motion att stadsbyggnadskontoret ska 
utreda var nya framtida industriområden kan anläggas i enlighet med 
motionens förslag, att Falu kommun ska ha en hög ambition vad gäller 
gröna stråk och att avståndet mellan nya industriområden/utvidgning av 
industriområden och bostadsområden/cykelvägar bör vara minst 150 meter, 
samt att kommunens grönstrukturplan ses över efter intentionerna i 
motionen. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen är besvarad genom att motionärens 
frågeställningar hanteras inom ramen för det sedan tidigare givna uppdraget 
att se över grönstrukturplanen samt i kommande uppdrag om fördjupad 
översiktsplan för Falu tätort.  

Beslutsunderlag 
Motion 2013-10-06. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-03-18, § 33.                                                                                                                                                                 
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-04-01, § 78. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 93 Svar på motion från Lars Broman (MP) och Erik 
Eriksson (MP): Gör en skulpturpark, Selma Lagerlöfs 
park 

KS0641/13 

Beslut 
        Motionen avslås eftersom det föreslagna området är för litet för   
        ändamålet. 

Sammanfattning 
Lars Broman och Erik Eriksson föreslår i en motion att en skulpturpark, 
Selma Lagerlöfs park, anläggs mellan Ordenshuset och den tidigare 
brandstationen vid Fisktorget. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2014-02-20, § 18/tjänste-
skrivelse 2014-02-07. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-03-18, § 34. 
 
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-04-01, § 79. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Staffan Nilsson (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Lars Broman (MP) och Erik Eriksson (MP): Bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Lars Broman  

Erik Eriksson  

Kultur- och ungdomsnämnden 

 



 21 (47) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-04-10 

    
 

Justerandes signaturer 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 94 Svar på motion från Lars Broman (MP), Erik Eriksson  
              (MP) och Richard Holmqvist (MP): Biogasmack i Falun 

KS0646/13 

Beslut 
      Motionen bifalls.  

Sammanfattning 
Lars Broman, Erik Eriksson och Richard Holmqvist föreslår i en motion att 
kommunen snarast verkar för att en biogasmack byggs i Falun, t.ex. genom 
att upplåta mark attraktiv för etablering av en bensinstation mot att köparen 
också erbjuder kunderna biogas.  

Falu kommun har i Avfallsplan, i Energi- och klimatprogram och i svaret på 
ett antal motioner uttryckt en positiv inställning till att medverka till att bio-
gasproduktion kommer till stånd. Kommunfullmäktige beslutade den 10 maj 
2012 att det skulle ställas krav på biogas i den pågående kollektivtrafik-
upphandlingen. I övrigt har man dock inte tagit ställning till hur och i vilken 
utsträckning man ska bidra till skapandet av denna infrastruktur.  

Kommunstyrelsen föreslår att motionen är besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Stadsbyggnads- näringslivskontorets och miljökontorets tjänsteskrivelse 
2014-03-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-03-18, § 35. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-04-01, § 80. 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Richard Holmqvist (MP), Lars Broman (MP), Mats Dahlström (C), Monica 
Lindh (V), Knut C.A. Scherman (SD), Patrik Andersson (V), Jonny 
Gahnshag (S) och Ragnar Kroona (S): Motionen bifalls. 

Yttranden                            
Anna Hägglund (C) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden prövar först kommunstyrelsens förslag och därefter Richard 
Holmqvists förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
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Utdragsbestyrkande: 

Sänds till  
Lars Broman 

Erik Eriksson  

Richard Holmqvist  

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

Miljökontoret 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 95 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): 
Arbetskläder till förskolepersonalen inom Falu kommun 

KS0690/13 

Beslut 
        Motionen bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den  
        8 maj 2014. 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att utifrån ett jämställdhets-
perspektiv ska arbetskläder finnas tillgängliga för samtliga anställda inom 
förskolan i Falu kommun.  

I dagsläget har personalen inom Falu förskola inte tillgång till arbetskläder 
från arbetsgivaren men arbetet har påbörjats för att möjliggöra detta. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-25. 

Skolkontorets tjänsteskrivelse 2014-03-09. 

Protokoll från barn- och utbildningsutskottet 2014-03-17, § 57. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-04-01, § 81. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 96 Redovisning av medborgarförslag som inte 
färdigbehandlats den 26 februari 2014 

KS0023/14 

Beslut 
         Stadskansliets redovisning, av medborgarförslag som inte    
         färdigbehandlats den 26 februari 2014, godkänns. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa 
de medborgarförslag som inte färdigbehandlats. 

Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 
10 oktober 2013. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-03-01. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-03-18, § 36.  

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-04-01, § 82. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Karl-Erik Pettersson (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 97 Redovisning av motioner som inte färdigbehandlats  
den 26 februari 2014 

KS0023/14 

Beslut 
Stadskansliets redovisning av motioner som inte färdigbehandlats 
den 26 februari 2014 godkänns. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning 
årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa 
de motioner som inte färdigbehandlats. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-03-01. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-03-19, § 40. 
 
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-04-01, § 83. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Karl-Erik Pettersson (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
Anna Hägglund (C) yttrar sig i ärendet. 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 98 Begäran om överföring av investeringsmedel från 2013 
till 2014 

KS0014/14 

Beslut 
1. Trafik- och fritidsnämndens investeringsbudget utökas år 2014 med 

28,4 mnkr för att slutföra pågående investeringsprojekt från 2013. 

2. Kommunfastigheters investeringsbudget utökas år 2014 med  
29,0 mnkr för att slutföra pågående investeringsprojekt från 2013. 

3. Miljönämndens investeringsbudget utökas år 2014 med 0,7 mnkr för 
att slutföra pågående investeringsprojekt från 2013. 

4. IT-kontorets investeringsbudget utökas år 2014 med 0,9 mnkr för att 
slutföra pågående investeringsprojekt från 2013. 

Protokollsanteckning  
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Håkan Hammar (M), Catharina 
Hjortzberg-Nordlund (M), Göran Forsén (M), Gunilla Franklin (M), Vanja 
Ottervall (M), Jan-Olof Montelius (M), Jan-Erik Holmberg (M), Jan Harald 
(M), Birgitta Hiertner (M), Bertil Eek (M), Lars Runsvik (M), Mats Rudert 
(M), Mats Dahlström (C), Agneta Ängsås (C), Kristina Wahlén (C), Anna 
Hägglund (C), Per Pettersson (C), Maria Gehlin (FAP), Stefan Clarström 
(FAP), Åsa Nilser (FP), Svante Parsjö Tegnér (FP), Katarina Gustavsson 
(KD), Håkan Nohrén (KD), Sten H Larsson (-), Anders Pettersson (-), Knut 
C.A. Scherman (SD), Patrik Andersson (V), Daniel Riazat (V), Monica 
Lindh (V): Beslutet innebär att investeringsbudgeten behöver revideras.       

Sammanfattning 
Förvaltningarna lämnar årligen in begäran om överföring av investerings-
medel för pågående projekt som har försenats och därmed inte avslutats 
under innevarande år. Årets överföring från 2013 föreslås till 59,0 mnkr. 

Förutom de nu begärda överföringarna av investeringsmedel har 
kommunfullmäktige i november 2013 redan beslutat om en investeringsram 
på 281,1 mnkr med prioriterade projekt för 2014.  

Överföring av investeringsmedel från 2013 måste ha högsta prioritet, så att 
investeringsprojekten kan slutföras. 

Kommunfastigheter och trafik- och fritidsnämnden har kommit in med 
ansökningar om överföring av investeringsmedel från 2013 med samman-
lagt 57,4 mnkr.  

Miljönämnden behöver omgående utföra det planerade omlöpet (damm-
konstruktion) vid Kyrkbytjärn. Investeringen på 0,7 mnkr var planerad till 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

2013, men projekteringen har dragit ut på tiden. 

IT-kontoret utökar fortlöpande antalet servrar och accesspunkter i de 
trådlösa nätverken. Total begäran om överföring av medel på 0,9 mnkr. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-02-20. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-03-18, § 37. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-04-01, § 86. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S), Mikael Rosén (M) och Patrik Andersson (V): Enligt 
kommunstyrelsens förslag.   

Sänds till 
Ekonomikontoret 
Kommunfastigheter 
IT-kontoret 
Miljönämnden 
Trafik- och fritidsnämnden 

 

 

 

 



 28 (47) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-04-10 

    
 

Justerandes signaturer 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 99 Godkännande av arrendeavtal för kioskbyggnad i 
Geislerska parken 

KS0137/14 

Beslut 
         1.   Arrendeavtal gällande rätt att uppföra och bibehålla kioskbyggnad  
               godkänns. 

         2.   Trafik- och fritidsnämnden får i uppdrag att teckna avtalet. 

Sammanfattning 
I genomförandet av den nya Geislerska parken har hela området/marken uppgått 
i kommunal ägo som parkmark. I gällande detaljplan för området finns en byggrätt 
i parken för att möjliggöra byggnation av en serveringsbyggnad. Munktelska huset  
är numer privat och ägs av Robert Östman som kommer att bygga en serverings- 
byggnad på byggrätten. I Munktelska huset planeras en restaurang och konferens- 
anläggning.  
Med anledning av detta har trafik- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadskontorets 
markavdelning i samråd med Robert Östman upprättat ett arrende- och ett nyttjande- 
rättsavtal för de båda byggnaderna. Arrendeavtalet löper på 10 år och behöver därmed 
godkännas av kommunfullmäktige. 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-01-16, § 11/tjänsteskrivelse 
2013-12-19. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-03-18, § 38. 
 
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-04-01, § 87. 

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

Sänds till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

Trafik- och fritidsnämnden 

Ägare Munktelska huset 
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§ 100 Antagande av Cykelplan för Falu kommun  

KS0469/12 

Beslut 
         Cykelplan för Falu kommun, version mars 2014, antas. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 18 september 2012, uppdrag 
om att det skulle upprättas cykelplan för hela Falu kommun. 
Stadsbyggnadsberedningen har fungerat som politisk vägledningsgrupp 
under arbetet. 
Efter information i kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav utskottet den 
21 maj 2013 stadbyggnadskontoret i uppdrag att skicka ut Förslag till 
Cykelplan för Falu kommun på remiss. Remissen genomfördes under hösten 
2013. De yttranden som inkom har sammanställts och kommenterats i 
Remissredogörelse – Cykelplan för Falu kommun daterad den 5 mars 2014.  

De ändringar som föreslås i redogörelsen har förts in i Cykelplan för Falu 
kommun, version mars 2014. 

Med de tillägg som gjorts efter remissomgången beräknas nu kostnaden till 
ungefär 132 Mkr vilket innebär ca 7,8 Mkr per år om planen genomföras 
fram till och med år 2030. 

Cykelplanen bör antas av kommunfullmäktige och ska därefter användas i 
verksamhetsplaneringen och budgetarbetet. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av kommunfull-
mäktiges beslut  

      1. Remissredogörelsen för Cykelplan för Falu kommun godkänns. 

2. Utvecklingsutskottet får i uppdrag att besluta om ändringar i  
    cykelplanen. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret tjänsteskrivelse 2014-03-05. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-03-18, § 39. 
 
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-04-01, § 88. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Sänds till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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§ 101 Beslut om platser för Resursjobb 

KS0210/14 

Beslut 
     Omvårdnadsnämnden, kommunstyrelsen samt trafik- och fritidsnämnden  
     får i uppdrag att sammantaget ta fram 40 resursjobb med finansiering  
     enligt kommunstyrelsens beslut, 1,3 mkr av kommunstyrelsens framtids-    
     medel avsätts till finansiering av resursjobben. 

Sammanfattning 
Samhället står inför stora framtida utmaningar. Vi står inför en 
generationsväxling i kombination med att många människor står utanför 
arbetslivet. Vi kommer att behöva all tillgänglig arbetsförmåga.  

I Falun står ca 4000 personer helt utanför arbetslivet. De har sin försörjning 
från antingen Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller Falu kommun. 
Av dessa har ca 800 personer sin inkomst i form av försörjningsstöd från 
Falu kommun. Falun har en förhållandevis hög andel försörjningsstöds-
mottagare med arbetslöshet som skäl. 

Det finns arbetsförmåga som inte nyttjas, hos personer i gruppen som står 
utanför arbetslivet. Samtidigt är arbetsbelastningen hög för arbetstagare i 
kommunens förvaltningar. 

Arbetsmarknads- och integrationskontoret (AIK) föreslår att omvårdnads-
förvaltningen, skolförvaltningen samt trafik- och fritidsförvaltningen 
sammantaget tar fram arbeten, som ska avlasta och frigöra kompetens på 
arbetsplatsen, till 30 personer ur ovan nämnda grupp. Anställningarna 
benämns resursjobb. 

Allmänna utskottet beslutade för egen del under förutsättning av besluten i 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen att AIK ges uppdraget att svara 
för/ säkerställa verkställandet och samordningen av besluten samt att 
återredovisa ärendet till allmänna utskottet inom 6 månader. 
Kommunstyrelsen föreslår att omvårdnadsnämnden, kommunstyrelsen och 
trafik- och fritidsnämnden får i uppdrag att sammantaget ta fram 30 
resursjobb. Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut 

1. Skolkontoret ges i uppdrag att tillsammans med omvårdnads-
förvaltningen samt trafik- och fritidsförvaltningen sammantaget ta 
fram 30 resursjobb. 

2. 1,3 mkr av kommunstyrelsens framtidsmedel avsätts till finansiering 
av resursjobben. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-04-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-03. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-03-19, § 43. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-04-01, § 89. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C), med instämmande av Maria Gehlin (FAP), Knut C.A. 
Scherman (SD), Åsa Nilser (FP) och Susanne Norberg (S): 40 resursjobb 
skapas med finansiering av kommunstyrelsens framtidsmedel med 1,3 mkr. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Mats Dahlströms förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mats Dahlströms m fl 
förslag. 

Sänds till 
Arbetsmarknads- och integrationskontoret  

Socialförvaltningen  

Skolkontoret  

Trafik- och fritidsförvaltningen 

Arbetsförmedlingen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-04-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 102 Beslut om ny förvaltningsstruktur 

KS0229/13 

Beslut 
Ny förvaltningsstruktur fastställs enligt organisationsskiss daterad 
den 12 februari 2014. 

Protokollsanteckning 
Från Patrik Andersson (V), Daniel Riazat (V) och Monica Lindh (V): Vi är 
egentligen inte för denna organisationsstruktur, eftersom vi föredragit en 
annorlunda nämndsorganisation. Nu är beslutet taget om nämndsorganisa-
tionen därför blir vi nödda att gå med på detta förslag. 

Sammanfattning 
Under hösten 2013 har den parlamentariska ledningsgruppen (PLG) arbetat 
fram ett förslag till ny politisk organisation för Falu kommun. Utifrån detta 
föreslås en ny justerad förvaltningsstruktur som harmonierar med PLG:s 
förslag till politisk organisation. 
Syftet är att den nya organisationen ska skapa en tydlig struktur för falubor 
och medarbetare samt en effektivare styrning av kommunens verksamhet. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-24. 

Organisationskiss 2014-02-12. 

Förhandlingsprotokoll från de fackliga organisationerna. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-03-04, § 52. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S), Svante Parsjö Tegnér (FP) och Richard Holmqvist 
(MP): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Samtliga nämnder och styrelser 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-04-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 103 Val av ersättare i miljönämnden 

KS0002/14 

Beslut 

        Mizgin Akdogan (S) utses till ersättare i miljönämnden. 

 Sammanfattning 
Barbro Norman (S) entledigades den 13 mars 2014, från uppdraget som 
ersättare i miljönämnden. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-03-13, § 71. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande: Enligt beslutet. 

Sänds till 
Vald  

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-04-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 104 Val av ersättare i socialnämnden 

  

Beslut 
Malin Wellhard (S) utses till ersättare i socialnämnden.  

Sammanfattning 
Deni Beslagic (S) entledigades den 13 mars 2014, från uppdraget som 
ersättare i socialnämnden.  

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-03-13, § 72. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande: Enligt beslutet. 

Sänds till 
Vald  

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-04-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 105 Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige 

  

Beslut 
         1.  Lars-Erik Måg (FP) entledigas från uppdraget som 2:e vice  
              ordförande i kommunfullmäktige fr. o m. den 1 maj 2014. 

         2.  Åsa Nilser (FP) väljs som 2:e vice ordförande i kommun- 
              fullmäktige. 

Sammanfattning 
Lars-Erik Måg lämnar uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Han 
begär att bli entledigad från uppdraget som 2:e vice ordförande i kommun-
fullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2013-03-20. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valnämndens ordförande: Enligt beslutet. 

Sänds till 
Vald 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-04-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 106 Anmälningsärenden 

  

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av anmälda ärenden. 

Sammanfattning 
Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden: 

• Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-03-13, § 35: Svar på 
medborgarförslag – Avgiftsfri parkering för torghandel. Trafik- och 
fritidsnämnden beslutar avslå medborgarförslaget. Dnr: KS0698/13. 

• Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-03-13 § 36: Svar på 
medborgarförslag om Hundlekpark i Gamla Främby. Trafik- och 
fritidsnämnden beslutar att medborgarförslaget är besvarat. Dnr: 
KS0527/13. 

• Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län 2014-03-10: Fördelning 
valkretsvis av mandat i kommunfullmäktige. 

• Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-03-13, § 37 
Hyresavtal mellan trafik- och fritidsnämnden och Lugnet i Falun AB 
(LufAB). 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-04-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 107 Medborgarförslag: Permanenta fartdämpande åtgärder 
på Krondiksvägen 

KS0240/14 

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

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun ordnar fyra permanenta 
farthinder på Krondiksvägen. Det är hastighetsbegränsning med 30 km/h i 
området men den följs inte och framförallt inte av genomgående linjetrafik 
med buss.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-03-07. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-04-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 108 Medborgarförslag: Anpassning av Falu kommuns 
fonder och stiftelser 

KS0268/14 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 
handläggning och beslut. 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun aktivt ansöker om 
permutation för fonder och stiftelser som har ålderdomliga önskemål och 
regler för utdelning. Vidare att Falu kommun på sin hemsida redovisar en 
förteckning över samtliga foner man förfogar över.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-03-19.  

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-04-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 109 Motion från Maria Gehlin (FAP) och Stefan Clarström 
(FAP): Inrätta fältsekreterare i Falu kommun 

KS0271/14 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Maria Gehlin, Stefan Clarström och Kjell Hjort föreslår att Falu kommun 
anslår 2 mkr i budget för 2015 för inrättande av tre fältsekreterare.  
Fältsekreterarens uppdrag går ut på att förhindra att barn- och ungdomar 
hamnar i utanförskap. De arbetar förebyggande och finns i ungdomarnas 
miljöer. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-03-22. 

Sänds till 
Maria Gehlin  
Stefan Clarström  
Kjell Hjort  
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-04-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 110 Interpellation från Maria Gehlin (FAP) ställd till barn- och 
utbildningsutskottets ordförande Viktor Zakrisson (S): 
När kommer socialdemokraterna att införa gratis 
middagslådor till Falu gymnasiums samtliga elever? 

KS0004/14 

Beslut 
Interpellationen får ställas. 

Protokollsanteckning 
Interpellationen kommer att besvaras av barn- utvecklingsutskottets 
ordförande Viktor Zakrisson på kommunfullmäktiges nästa sammanträde 
den 8 maj 2014. 

Sammanfattning 
Maria Gehlin ställer i en interpellation till barn- och utvecklingsutskottets 
ordförande Viktor Zakrisson frågor om när samtliga elever i Falu kommuns 
gymnasieutbildningar ska få gratis middagslådor. 

Frågeställningen är föranledd av att Falu kommun erbjuder gratis middags-
lådor måndagar-fredagar, till elever som går Lokal Idrottsutbildning i Falun. 
Enligt likabehandlingsprincipen ska kommunens medborgare behandlas lika 
om det inte finns sakliga grunder för särbehandling.  

Beslutsunderlag 
Interpellation 2014-03-19. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-04-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 111 Interpellation från Maria Gehlin (FAP) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag (S) 
alternativt barn- och utbildningsutskottets ordförande 
Viktor Zakrisson (S): Angående handlingskraften hos 
kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott  

KS0004/14 

Beslut 
Interpellationen får ställas. 

Protokollsanteckning 
Interpellationen kommer att besvaras av barn- utvecklingsutskottets 
ordförande Viktor Zakrisson på kommunfullmäktiges nästa sammanträde 
den 8 maj 2014. 

Sammanfattning 
Maria Gehlin ställer i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Jonny Gahnshag alternativt barn- och utbildningsutskottets ordförande 
Viktor Zakrisson frågor angående handlingskraften hos kommunstyrelsens 
barn- och utbildningsutskott i Falu kommun. 

− I vilka frågor har barn- och utbildningsutskottet gjort skillnad för skolans  
   utveckling och ekonomi jämfört med den tidigare skolnämnden? 

− Vilka åtgärder planerar barn- och utbildningsutskottet att vidta avseende  
    skolförvaltningens ekonomi? 

− När och i vilken omfattning kommer barngrupperna att minska inom den  
   kommunala skolan?  

− Varför har ni (S och MP) inte klarat av att ta fram en skolplan under 4 års  
    tid? 

− Kommer ni inom S och MP att ta initiativ till en skolplan under inne- 
   varande mandatperiod? 

− Kommer S och MP att lova faluborna minskade barngrupper för den  
   kommunala skolan även vid det här valet? Kommer faluborna att kunna  
   lita på löftet? 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2014-03-20. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-04-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 112 Interpellation från Patrik Andersson (V) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag (S): 
Solidarisk stöd för att skattekontoret bör stanna kvar i 
Mora 

KS0004/14 

Beslut 
Interpellationen får ställas. 

Sammanfattning 
Interpellation från Patrik Andersson ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Jonny Gahnshag: Uttala ett solidariskt stöd för att skattekontoret bör stanna 
kvar i Mora. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2014-04-01. 

Svar på interpellation från Jonny Gahnshag 2014-04-09. 

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

Patrik Andersson (V) tackar för svaret och kommenterar det samma. 

 

Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-04-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 113 Motion från Knut C.A. Scherman (SD): Uppsägning av 
avtalet med Migrationsverket och anpassning av ett nytt 
avtal efter ekonomi och hur assimileringen av 
individerna i kommunen går 

KS0294/14 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Knut C.A. Scherman föreslår i en motion att avtalet med migrationsverket 
rivs upp och läggs på en för kommunen mer rimlig nivå, där inte antalet 
lediga lägenheter bestämmer antalet invandrare. 

Beslutsunderlag 
Motion 2014-03-27. 

Sänds till 
Knut C.A. Scherman  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 (47) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-04-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 114 Motion från Patrik Andersson (V): Möjliggör för Falu 
kommun att agera byggherre 

KS0299/14 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Patrik Andersson föreslår i en motion att Falu kommun bildar en särskild 
organisation för att kommunen ska kunna agera byggherre för framtida 
byggnads och anläggningsinvesteringar. Genom denna organisation 
upphandlar Falu kommun de underleverantörer som behövs för att 
genomföra investeringen och Falu kommun har då ansvaret som byggherre. 

Beslutsunderlag 
Motion 2014-04-10. 

Sänds till 
Patrik Andersson 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-04-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 115 Motion från Lars Broman (MP), Erik Eriksson (MP), 
Richard Holmqvist (MP) och Linnea Risinger (MP): 
Klimatpåverkan och planetens framtid i 
fullmäktigebeslut 

 KS0302/14 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Lars Broman, Erik Eriksson, Richard Holmqvist och Linnea Risinger 
föreslår i en motion att samtliga beslut i kommunfullmäktige testas enligt en 
klimatchecklista och där följande frågor prövas inför beslut 

• Har detta ärende någon påverkan på klimatets och planetens framtid?  

• Om så är fallet, är då förslag till beslut sådant att det verkar i rätt 
riktning d.v.s. minskad negativ påverkan på klimatet och planetens 
temperatur. 

Beslutsunderlag 
Motion 2014-04-07. 

Sänds till 
Lars Broman 

Erik Eriksson 

Richard Holmqvist  

Linnea Risinger 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-04-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 116 Motion från Mats Dahlström (C) och Anna Hägglund (C): 
Bättre möjligheter till infartsparkering och bytespunkter 
för att ställa bilen och fortsätta resan med buss eller 
cykel  

 KS0306/14 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Mats Dahlström och Anna Hägglund föreslår i en motion att Falu kommun 
på nytt tar upp frågan om infartsparkeringar i syfte att skapa bättre möjlig-
heter till bytespunkter för att ställa bilen och fortsätta resan med buss eller 
cykel. 

Beslutsunderlag 
Motion 2014-04-10. 

Sänds till 
Mats Dahlström  

Anna Hägglund 
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