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kommunalrådet Jonny Gahnshag: Idrottshallar, hyror 
och skolor. Sluta diskriminera skolor efter vem som 
driver skolan! ................................................................................. 9 

§ 46 Interpellation från Katarina Gustavsson (KD) ställd till 
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Frågor om de besparingar som införts och som berör 
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arbetsordningen och låt alla medborgarförslag komma 
tillbaka till kommunfullmäktige för beslut .................................. 26 

§ 58 Svar på motion från Lars Broman (MP) och Erik 
Eriksson (MP): Inför maxtid för inlägg i 
kommunfullmäktige genom en överenskommelse mellan 
partierna ....................................................................................... 28 

§ 59 Svar på motion från Lars Broman (MP): Pröva 16-
årsgräns i kommunalvalet ............................................................ 30 

§ 60 Svar på motion från Lars Broman (MP) och Erik 
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partierna ....................................................................................... 31 

§ 61 Svar på motion från Dan Westerberg (C): Utred hur 
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Herrhagsvägen och Björklunden ................................................. 34 
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§ 65 Svar på remiss uppdatering av verksamhetsområde för 
allmän vatten- och avloppsanläggning inom Falu 
kommun ....................................................................................... 37 

§ 66 Delbeslut - Parlamentariskt arbete inför mandatperioden 
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§ 73 Medborgarförslag: Reformering av Faluns skolväsende ............. 50 
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§ 76 Motion från Knut C.A. Scherman (SD) Motverka 
vildsvinsproblemet genom betald jakt ......................................... 53 

§ 77 Medborgarförslag: Slopa hästen i ortsnamnet Falun ................... 54 

§ 78 Medborgarförslag: Kommunens fiskerätter får nyttjas av 
personer med mantalsskrivning i Falu kommun ......................... 55 

§ 79 Motion från Agneta Ängsås (C) och Kristina Wahlén 
(C): Trygghetsboende i Enviken.................................................. 56 

§ 80 Motion från Patrik Andersson (V): Digitalt system för att 
ta emot begäran av ordet i kommunfullmäktige .......................... 57 

§ 81 Motion från Maria Gehlin (FAP): Gysam-samarbetet ................ 58 
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§ 43 Information om omvårdnadsförvaltningens verksamhet 

KS0029/14 

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Omvårdnadschef Pia Joelsson lämnar information från omvårdnads-
förvaltningens verksamhet. 

 
 



 8 (58) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
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Utdragsbestyrkande: 

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

 

Beslut 
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 
april 2014. 

Sammanfattning 
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? 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2013 att interpellationen 
får ställas. 

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

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

Svar på interpellation från Jonny Gahnshag daterad 2013-12-10 (reviderad 
2014-02-11). 

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

§ 45 Interpellation från Svante Parsjö Tegnér (FP) ställd till 
kommunalrådet Jonny Gahnshag (V): Idrottshallar, 
hyror och skolor. Sluta diskriminera skolor efter vem 
som driver skolan! 

KS0004/14 

Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér (FP) ställer i en interpellation till kommunalrådet 
Jonny Gahnshag (S) följande frågor angående idrottshallar, hyror och 
skolor: 

1. Varför harmoniseras inte hallhyrorna och avtal för friskolor och 
kommunala skolor så som det utlovades för ca 18 månader sedan? 
När ska det ske? Vad innebär ordet ”snarast”? 

2. Innebandyhallen – hur finansieras den via kommunala bidrag? När 
avtal slöts för några år sedan mellan kommunen och bolag beslöts 
om ett fast årligt bidrag (ca 2 miljoner kr tror jag) från kommunen 
varav en del belastade gymnasieskolan som skulle få tillgång till 
hallen. Nu betalar skolan 500 kr per timme. Betalas idag både ett 
kommunalt bidrag som delvis belastar skolbudgeten och sedan 
ytterligare 500 kr per timme när skolor hyr hallen? Hur fungerar det? 

3. Hyrs innebandyhallen ut efter samma principer som de kommunala 
hallarna till gymnasieskolorna?    

Kommunfullmäktige beslutade den 13 februari 2014 att interpellationen får 
ställas. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Svante Parsjö Tegnér daterad 2014-01-14. 

Svar på interpellation från Jonny Gahnshag daterad 2014-02-01. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2014-02-13, § 28. 

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

Svante Parsjö Tegnér (FP) tackar för svaret och kommenterar detsamma.  

I debatten deltar Maria Gehlin (FAP). 

Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad.  
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Utdragsbestyrkande: 

§ 46 Interpellation från Katarina Gustavsson (KD) ställd till 
socialnämndens ordförande Christina Knutsson (S): 
Frågor om de besparingar som införts och som berör 
kvinnofridsboendet och rådgivningen 

KS0004/14 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson ställer i en interpellation ställd till socialnämndens 
ordförande Christina Knutsson följande frågor angående besparingar som 
berör kvinnofridsboende och rådgivning: 

• Vad innebär denna besparing för de barn och kvinnor som drabbas 
av våld i nära relationer? 

• Hur ser situationen ut med våld i nära relationer i vår hemkommun? 
• Ser du denna åtgärd som en besparing? Om svaret är ja, hur? 
• Ni säger att ni prioriterar barnen i budgetarbetet. På vilket sätt då? 
• Vad innebär besparingarna även inom viva och familje-

rådgivningen?  

Kommunfullmäktige beslutade den 13 februari 2014 att interpellationen får 
ställas. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Katarina Gustavsson daterad 2013-12-21. 

Svar på interpellation från Christina Knutsson diarieförd 2014-12-10. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2014-02-13, § 26. 

Yttranden 
Christina Knutsson (S) redogör för sitt svar på interpellationen.  

Katarina Gustavsson (KD) tackar för svaret och kommenterar detsamma.  

I debatten deltar Clas Mankler (S), Lars Jerdén (S), Jonny Gahnshag (S), 
Anna Hägglund (C), Ove Raskopp (-), Susanne Norberg (S), Maria Gehlin 
(FAP), Linnea Risinger (MP), Birgitta Hiertner (M), Knut C.A. Scherman 
(SD) och Patrik Andersson (V). 

Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 47 Interpellationer från Katarina Gustavsson (KD) ställd till 
ordföranden i trafik- och fritidsnämnden Jonas 
Lennerthson (S): Tillåtelse att spola islekbanor 

KS0004/14 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson ställer i en interpellation till trafik- och 
fritidsnämndens ordförande Jonas Lennerthson följande frågor avseende 
spolning av islekbanor: 

• Varför får inte föreningar spola islekbanor i sin närhet? T.ex. 
bostadsområde. 

• Varför är det inte tillåtet? 
• Finns det möjligheter att tänka om? 
• Varför avslutar man skötsel av spolning så tidigt som i februari? 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 13 mars 2014 att 
interpellationen får ställas. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Katarina Gustavsson daterad 2014-01-11. 

Svar på interpellation från Jonas Lennerthson daterad 2014-01-30. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2014-02-13, § 29. 

Yttranden 
Jonas Lennerthson (S) redogör för sitt svar på interpellationen.  

Katarina Gustavsson (KD) tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad.  
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Utdragsbestyrkande: 

§ 48 Svar på motion från Ove Raskopp (SD) avseende 
redovisning av kostnader för skid-VM m.m. 

KS0296/11 

Beslut 
       Motionen är besvarad. 

Sammanfattning 
Ove Raskopp föreslår i en motion att realistisk och garanterad kostnad för 
skid-VM redovisas vilket ska ställas i proportion mot beräknad vinning. 
Därefter ska redovisas vilka andra kommunala angelägenheter som inte kan 
genomföras pga. dålig ekonomi.  

Generellt finns svar på denna typ av frågor att hämta på kommunens hem- 
sida under falun.se/skidvm2015. I ett tidigt skede räknade kommunen med en 
alltför låg investeringskostnad och ifjol skrevs prognosen upp till 300 miljoner. 
Förutom de kommunala medlen finns extern finansiering med 34 miljoner från 
bl.a. Region Dalarna och EU. Den slutliga kostnaden kan redovisas om ungefär 
ett år, när alla investeringar är slutredovisade.  
 
Även beräknade intäkter redovisas på hemsidan, där de turistekonomiska effekt- 
erna uppskattas. Det är svårt att uppskatta vad fler turister, fler företag, fler  
invånare och fler evenemang tack vare ökad exponering av Falun och regionen ger 
för intäkter på lång sikt. Skid-VM är ingen isolerad händelse, utan en katalysator 
för många olika processer som bidrar till utvecklingen av ett attraktivt Falun –  
en kommun där människor vill bo och verka. En positiv utveckling som innebär 
mer pengar till skola, vård och omsorg.  
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motionen 2011-04-03. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-08. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-01-21, § 3. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-02-04, § 3. 

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

Yttranden 
Ove Raskopp (-) yttrar sig i ärendet. 
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Sänds till 
Ove Raskopp 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 49 Svar på motion från Åsa Nilser (FP): Inför sommarskola 
med kvalité och för alla i åldern 14-18 år 

KS0375/13 

Beslut 
Motionen är besvarad. 

Sammanfattning 
Åsa Nilser (FP) har i en motion föreslagit att Falu kommun ska införa 
sommarskola med kvalitet för alla elever i åldern 14-18 år. Hon föreslår 
också att man ska anställa behöriga lärare för att öka kvalitén på 
sommarskolan och att alla ämnen som krävs för att bli antagen till 
gymnasiet ska omfattas. 

I Falu kommun har arbetsmarknads- och integrationskontoret (AIK) haft 
uppdraget att bedriva sommarskola för elever i åk 8 inom ämnena svenska, 
engelska och mattematik. Sommarskolan har även finansierats av AIK. 

Skolkontoret instämmer i att sommarskolan kan vara ett bra sätt att ge 
elever möjlighet att komplettera sina studier. Men att bedriva sommarskola 
på det sätt som motionären föreslår är förenat med stora kostnader, vilket 
skulle medföra att elevpengen till den ordinarie verksamheten skulle 
minska.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motionen daterad 2013-05-06. 

Skolkontorets tjänsteskrivelse 2013-10-05. 

Protokoll från barn- och utbildningsutskottet 2013-12-09, § 63. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-02-04, § 7. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Maria Gehlin (FAP): Enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
Åsa Nilser (FP), Katarina Gustavsson (KD) och Knut C.A. Scherman (SD) 
yttrar sig i ärendet. 
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Sänds till 
Åsa Nilser 

Skolkontoret 
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§ 50 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP): Falu kommun 
ska anta elevpeng/bidrag/interkommunal ersättning 
(IKE) som följer svensk lagstiftning 

KS0305/13 

Beslut 
Motionen avslås. Skolnämndens beslut i december 2012 om elev-
peng till Falu gymnasium och bidrag till fristående skolor samt för 
interkommunala ersättningar år 2013 står fast. 

Reservation 
Maria Gehlin (FAP), Stefan Clarström (FAP), Åsa Nilser (FP), Svante 
Parsjö Tegnér (FP) och Knut C.A. Scherman (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 

Sammanfattning 
Maria Gehlin föreslår ”att kommunfullmäktige i Falun omedelbart ålägger 
skolnämnden att fastställa en ny skolpeng för gymnasieskolan år 2013 som 
följer svensk lagstiftning och bygger på de ekonomiska förutsättningar som 
skolnämnden de facto fått från kommunfullmäktige.” 

Det är olika lagstiftning som reglerar bidrag till fristående skolor och inter-
kommunala ersättningar mellan kommuner.  Bidrag till fristående skolor ska 
enligt lagstiftning i normalfallet lämnas utifrån den egna verksamhetens 
kostnadsnivå med vissa justeringar för administration och kompensation för 
moms. Inom Gysam-sammarbetet har skolnämnden beslutat att bidrag ska 
utgå enligt Gysams prislista. Finns gymnasieprogrammet inte inom Gysam 
gäller den så kallade riksprislistan. Vad gäller interkommunala ersättningar 
mellan i Gysam ingående kommuner så beslutade skolnämnden den 12 
december 2012 att ersättning till anordnarkommunen utgår från snittkostna-
den inom Gysam.  

En fristående skola har överklagat skolnämndens beslut om bidrag. Förvalt-
ningsrätten har avslagit den fristående skolans överklagan. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 
Motion 2013-03-19. 

Skolkontorets tjänsteskrivelse 2014-01-08. 

Protokoll från barn- och utbildningsutskottet 2013-09-16, § 40. 

Protokoll från barn- och utbildningsutskottet 2014-01-20, § 30. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-03-04, § 31. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

      Maria Gehlin (FAP) med instämmande av Åsa Nilser (FP): Bifall till motionen,  
att kommunfullmäktige i Falun omedelbart ålägger barn- och utbildningsnämnden 
att fastställa en ny skolpeng för gymnasieskolan år 2013 som följer svensk lagstift- 
ning och bygger på de ekonomiska förutsättningar som skolnämnden de facto fått 
från kommunfullmäktige. 

  
 Beslutsgång 
 Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Maria Gehlin 

Skolkontoret 

 



 18 (58) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 51 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) och 
Svante Parsjö Tegnér (FP): Lägg ner bolaget LufAB 

KS0507/13 

Beslut 
          Motionen avslås. 

Reservation 
Svante Parsjö Tegnér (FP), Åsa Nilser (FP), Patrik Andersson (V), Monica 
Lindh (V) och Zohreh Anhari (V), Knut C.A. Scherman (SD), Håkan 
Nohrén (KD) och Katarina Gustavsson (KD) reserverar sig mot beslutet. 
Katarina Gustavsson lämnar även skriftlig reservation; Det starkaste 
argumentet till mitt bifallande av motionen är att medborgarnas insyn 
försämras och att min insyn fortfarande är ytterst begränsad.  

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson och Svante Parsjö Tegnér föreslår utifrån ett antal 
punkter i en motion att bolaget Lugnet i Falun AB (LufAB) avvecklas och 
att verksamheten återgår till trafik- och fritidsnämnden senast år 2015, efter 
skid-VM. 

Kommunstyrelseförvaltningen överlämnar frågan utan förslag eftersom det 
är en politiskt frågan hur kommunenen väljer att organisera sin verksamhet. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-08-14. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-17. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-02-18, § 18. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-03-04, § 32. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S), Christina Haggren (M), Maria Gehlin (FAP) och 
Richard Holmqvist (MP): Enligt kommunstyrelsens förslag. Motionen 
avslås. 

Katarina Gustavsson (KD), Patrik Andersson (V) och Ove Raskopp (-): 
Bifall till motionen och att avvecklingen av bolaget sker senast 2015.  

Sten H Larsson (-) med instämmande av Svante Parsjö Tegnér (FP) och 
Knut C.A. Scherman (SD): Bifall till motionen och att avvecklingen startas 
sommaren 2015. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Yttranden 
Linnea Risinger (MP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att först prövas kommunstyrelsens förslag om avslag 
på motionen mot bifall.  
Vid bifall till motionen prövas därefter de olika förslagen om tidpunkt för 
avveckling av bolaget.  
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen beslutsgång. 

Ordföranden ställer så kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen 
mot bifall och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 

Sänds till 
Motionärerna 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 52 Svar på motion från Mats Dahlström (C) och Agneta 
Ängsås (C): Öppna Kopparvågen för publik verksamhet 
t ex turistbyrån 

KS0656/13 

Beslut 
Motionen bifalls genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att i 
samråd med kultur- och ungdomsnämnden fortsätta kontakterna 
med Dalarnas museum med syfte att utreda hur Kopparvågen kan 
frigöras för publik verksamhet. 

Sammanfattning 
Mats Dahlström och Agneta Ängsås föreslår i en motion att kontakter tas 
med Dalarnas museum i syfte att finna en lösning på hur Kopparvågen vid 
Faluån kan göras disponibel för att inhysa publik verksamhet som t ex 
Faluns turistinformation och att detta sker under 2014. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-07. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-05. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-02-18, § 19. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-03-04, § 33. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S), Agneta Ängsås (C) och Linnea Risinger (MP): Enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Mats Dahlström och Agneta Ängsås 

Visit Södra Dalarna AB 

Dalarnas museum 

Kultur- och ungdomsnämnden 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

Kommunfastigheter 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 53 Svar på motion från Lars Broman(MP) och Erik Eriksson 
(MP): Stoppa utförsäljningen av Kopparstadens 
hyreslägenheter 

KS0640/13 

Beslut 
Motionen är besvarad. 

Reservation 
Lars Broman (MP), Richard Holmqvist (MP), Linnea Risinger (MP), Erik 
Eriksson (MP) och Patrik Andersson (V), Monica Lindh (V) och Zohreh 
Anhari (V) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Lars Broman och Erik Eriksson föreslår i en motion att Kopparstadens 
utförsäljning av bostäder stoppas.  

Kopparstaden har inte planerat någon ytterligare större försäljning under 
återstoden av innevarande affärsplaneperiod, som sträcker sig från 2012-
2016.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-14. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-02-19, § 20. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-03-04, § 34. 

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

Lars Broman (MP): Motionen bifalls. 

Yttranden 
Agneta Ängsås (C) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 
 Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
Lars Broman och Erik Eriksson 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

KS0338/12 

Beslut 
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 
april 2014. 

 
 

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). 

Kommunstyrelsens föreslår att 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. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-04-16. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-02-05. 

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

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-03-04, § 35. 

Sänds till 
Katarina Gustavsson 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

KS0479/13 

Beslut 
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 
april 2014. 

 

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.  

Kommunstyrelsens föreslår att motionen är bifallen med hänvisning till 
riktlinjer försommarjobb antagna av allmänna utskottet den 22 januari 2014 
och att nämnderna får i uppdrag att ta fram fler sommarjobb. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-07-23. 

Arbetsmarknads-och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-05. 

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

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-03-04, § 36. 

Sänds till 
Katarina Gustavsson 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

KS0520/13 

Beslut 
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 
april 2014. 

Sammanfattning 
Maria Gehlin framför i en motion att Faluns politiska majoriteten i 
omvårdnadsnämnden  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.   

Kommunstyrelsens föreslår att motionen avslås.  

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 2013-03-04, § 37. 

Sänds till 
Maria Gehlin 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 57 Svar på motion från Lars Broman (MP), Erik Eriksson 
(MP) och Richard Holmqvist (MP): Ändra arbets-
ordningen och låt alla medborgarförslag komma tillbaka 
till kommunfullmäktige för beslut 

KS0633/13 

Beslut 
Motionen avslås med motiveringen att det ankommer på kommun-
fullmäktige att i varje enskilt fall avgöra hanteringen av ett medbor-
garförslag. 
 

Sammanfattning 
Lars Broman, Erik Eriksson och Richard Holmqvist föreslår i en motion att 
kommunfullmäktiges arbetsordning ändras och att alla medborgarförslag 
ska tillbaka till kommunfullmäktige för beslut. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-01-13. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-02-19, § 23. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-03-04, § 38. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Karl-Erik Pettersson (S), Lars Jerdén (S) och Christina 
Haggren (M): Enligt kommunstyrelsens förslag. Motionen avslås. 

Lars Broman (MP), Richard Holmqvist (MP), Patrik Andersson (V),  
C.A. Scherman (SD) och Maria Gehlin (FAP): Motionen bifalls. 

Yttranden 
Svante Parsjö Tegnér (FP) yttrar sig i ärendet. 

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

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för Lars Bomans m.fl. förslag. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Omröstningsresultat 
Med 48 ja-röster, 12 nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutar 
kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag (Bilaga § 57). 

Sänds till 
Lars Broman, Erik Eriksson och Richard Holmqvist  

Stadskansliet 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 58 Svar på motion från Lars Broman (MP) och Erik 
Eriksson (MP): Inför maxtid för inlägg i kommun-
fullmäktige genom en överenskommelse mellan 
partierna 

KS0634/13 

Beslut 
Motionen avslås med motiveringen att förslaget inte faller 
på kommunfullmäktige att besluta om. 
 

Reservation 
Lars Broman (MP), Erik Eriksson (MP) och Knut C.A. Scherman (SD) 
reserverar sig mot beslutet. 
 
 

Sammanfattning 
Lars Broman och Erik Eriksson föreslår i en motion att partierna i 
kommunfullmäktige kommer överens om att begränsa alla debattinlägg 
så som redan sker under de allmänpolitiska debatterna. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-01-16. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-02-19, § 24. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-03-04, § 39. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) och Dan Westerberg (C): Enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Lars Broman (MP): Bifall till motionen med tillägg att kommunfullmäktige 
ska rekommendera att en överenskommelse införs för att begränsa alla 
debattinlägg. 

Yttranden 
Ove Raskopp (-) och Knut C.A. Scherman (SD) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 
 Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
Lars Broman och Erik Eriksson  

Stadskansliet 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 59 Svar på motion från Lars Broman (MP): Pröva 16-
årsgräns i kommunalvalet 

KS0642/13 

Beslut 
Motionen avslås. 
 

Reservation 
Lars Broman (MP) och Birgitta Pettersson Frank (MP) reserverar sig 
mot beslutet. 

 

Sammanfattning 
Lars Broman föreslår i en motion att Falu kommun ansöker om att som 
försöksverksamhet, låta alla medborgare som har fyllt 16 år får rösta i 
kommunvalet. Han hänvisar till Norge och Tyskland där 16-åringar får rösta 
i lokalvalet och till vår kyrkoordning där 16-åringar får rösta. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-02-19, § 25. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-03-04, § 40. 

Förslag till beslut på sammanträdet   
Susanne Norberg (S) och Stefan Clarström (FAP) och Monica Lindh (V): 
Enligt kommunstyrelsens förslag.  

Lars Broman (MP), Patrik Andersson (V) och Linnea Risinger (MP): 
Motionen bifalls.  

Yttranden 
Ove Raskopp (-) och Knut C.A. Scherman (SD) yttrar sig i ärendet. 

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

Sänds till 
Lars Broman 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 60 Svar på motion från Lars Broman (MP) och Erik 
Eriksson (MP): Besluta om högsta antal motioner i 
kommunfullmäktige genom en överenskommelse 
mellan partierna 

KS0647/13 

Beslut 
Motionen avslås med motiveringen att det ankommer på 
kommunfullmäktige att i varje enskilt fall avgöra hanteringen 
av motioner. 

 
 

Sammanfattning 
Lars Broman och Erik Eriksson föreslår i en motion att en överenskommelse 
mellan partierna i kommunfullmäktige görs för att begränsa antalet motioner 
från varje ledamot till två per sammanträde. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-01-28. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-02-19, § 26. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-03-04, § 41. 

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

Lars Broman (MP): Bifall till motionen med tillägg att kommunfullmäktige 
ska rekommendera att antalet motioner från varje ledamot begränsas till två 
per sammanträde.  

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

Sänds till 
Lars Broman och Erik Eriksson  

Stadskansliet 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 61 Svar på motion från Dan Westerberg (C): Utred hur 
Räddningstjänsten Dala-Mitts räddningsstation 
i Falun kan samordnads med landstingets 
ambulansverksamhet 

KS0654/13 

Beslut 
Motionen är bifallen. 

Protokollsanteckning 
Christer Carlsson (M) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Dan Westerberg föreslår i en motion att en utredning genomförs av 
förutsättningarna för en samordning av Räddningstjänsten Dala Mitts 
räddningsstation med landstingets ambulansverksamhet.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
Kommunstyrelsen beslutade för egen del att ge kommunfastigheter i 
uppdrag att ta ny kontakt med landstinget. 

Beslutsunderlag 
Kommunfastigheters tjänsteskrivelse 2014-02-10. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2014-02-20, § 13. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-03-04, § 42. 

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

Yttranden 
Agneta Ängsås (C) yttrar sig i ärendet. 

Sänds till 
Dan Westerberg  

Kommunfastigheter 

Räddningstjänsten Dala Mitt 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 62 Antagande av detaljplan för Sankt Örjen med flera 

KS0163/10 

Beslut 
Detaljplan för Sankt Örjen m.fl. antas. 

Sammanfattning 
Förslaget till detaljplan för Sankt Örjen m.fl. har upprättats av stadsbygg-
nads- och näringslivskontoret. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
bostäder i en tidigare kontorsbyggnad. 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 16 mars 2010 planuppdrag. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig den 17 september 2013 
efter genomfört samråd och lämnade då samrådsversionen av planförslaget 
utan erinran.  

Byggnadsnämnden godkände detaljplanen för antagande den 30 januari 
2014. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-02-18, § 22. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-03-04, § 43. 

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

Sänds till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

Gamla Fruns Fastigheter AB 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 63 Antagande av detaljplaneprogram för bostäder mellan 
Herrhagsvägen och Björklunden 

KS0549/12 

Beslut 
Detaljplaneprogram för bostäder mellan Herrhagsvägen och 
Björklunden antas. 

 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsens utvecklings- 
utskott att upprätta ett detaljplaneprogram för bostäder mellan 
Herrhagsvägen och Björklunden.  

Ett förslag till detaljplaneprogram för bostäder mellan Herrhagsvägen och 
Björklunden godkändes för samråd av kommunstyrelsens utvecklingsut-
skott den 17 september 2013. Därefter var det ute på samråd under 
senhösten 2013. De inkomna yttrandena har sammanställts i en 
samrådsredogörelse.  

Efter samrådet har programmet reviderats av stadsbyggnads- och 
näringslivskontoret. Efter antagande i kommunfullmäktige kommer 
programmet att ligga till grund för framtagande av detaljplan/-er som 
förbereder utbyggnad av det föreslagna bostadsområdet. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
Kommunstyrelsen beslutade för egen del under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut att stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för en andra etapp inom 
programområdet, med beaktande av de aspekter som framgår i 
planprogrammet. Planuppdraget för etapp 2 innebär inte något slutligt 
ställningstagande i sakfrågan. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-02-18, § 23. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-03-04, § 44. 

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

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 64 Antagande av parkeringsnorm för bil- och 
cykelparkeringar för Falu kommun 

KS0413/10 

Beslut 
Parkeringsnorm för bil- och cykelparkeringar för Falu kommun 
antas. 

Sammanfattning 
Falun har en parkeringsnorm (p-norm) som beslutades i mitten av 1980-
talet. P-normen anger hur många p-platser som måste anordnas på egen 
fastighet i samband med nyexploatering.  

Byggnadsnämnden beslutade den 8 april 2010 att en tillsyn av parkerings -
anläggningar i centrala Falun skulle ske. Kommunstyrelsens utvecklings-
utskott beslutade den 23 november 2010 att ge stadsbyggnadskontoret i 
uppdrag att upprätta förslag till ny p-norm för Falu kommun. Kommun-
styrelsens utvecklingsutskott beslutade den 18 januari 2011 att förslag till  
ny p-norm skickas ut på remiss. Stadsbyggnadsberedningen informerades 
om inkomna synpunkter den 22 oktober 2013. 

I och med detta är parkeringsnormen färdig för antagande av kommun-
fullmäktige och ska därefter användas i detaljplane- och bygglovärenden  
för Falu kommun. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
Kommunstyrelsen beslutade för egen del att godkänna remissredogörelsen 
för Parkeringsnorm för bil- och cykelparkeringar för Falu kommun. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-27. 

Protokoll utvecklingsutskottet 2014-02-18, § 24. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-03-04, § 45. 

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

Sänds till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 65 Svar på remiss uppdatering av verksamhetsområde för 
allmän vatten- och avloppsanläggning inom Falu 
kommun 

KS0122/14 

Beslut 
Verksamhetsområdet för allmän vatten- och avloppsanläggning inom  
Falu kommun utökas enligt Falu Energi & Vattens förslag daterat den 
14 januari 2014. 
 

Sammanfattning 
Falu Energi & Vatten AB (FEV) har överlämnat förslag på uppdatering av 
verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning inom Falu 
kommun. Utökningen sker för enskilda fastigheter som redan är anslutna till 
det allmänna Va-nätet, men ännu inte ingår i verksamhetsområdet. 
Utökningen omfattar sammanlagt 13 fastigheter på sju olika platser inom 
kommunen. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-02-18, § 25. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-03-04, § 46. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ragnar Kroona (S): Enligt kommunstyrelsens förslag.  

Sänds till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

Falu Energi & Vatten 

Miljöförvaltningen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 66 Delbeslut - Parlamentariskt arbete inför mandatperioden 
2015-2018 

KS0204/13 

Beslut 
1. Arbetsformer för kommunfullmäktige fr.o.m. mandatperiod 2015-

2018 godkänns. 

2. Tillfälliga fullmäktigeberedningar inrättas enligt Parlamentariska 
ledningsgruppens (PLG) förslag den 22 februari 2014, bilaga 1, 
vilket innebär att ett tillägg görs till kommunfullmäktiges 
arbetsformer. 

3. Reviderad organisation för kommunstyrelsen och dess utskott fr.o.m. 
mandatperiod 2015-2018 godkänns. 

4. Reviderad nämndsorganisation fr.o.m. mandatperiod 2015-2018 
godkänns med justering beträffande nämndernas syfte till följande: 
Nämnderna har ett ansvar för miljö, folkhälsa, tillväxt och fysisk 
infrastruktur i kommunen. 
Beträffande Ledningsutskottets syfte tilläggs att utskottet har ett 
övergripande ansvar för hållbarhetsfrågor, miljö, folkhälsa och 
tillväxt. 

5. Förslag till antalet ledamöter och ersättare i nämnder, kommun-
styrelsen och dess utskott godkänns. 

6. Närvarorätt inrättas för partier ingående i kommunfullmäktige utan 
representantskap i kommunstyrelsen och dess utskott fr.o.m. 
mandatperiod 2015-2018 

7. I övrigt godkänns PLG:s delrapport daterad den 22 februari 2014. 

 

Protokollsanteckning  
Richard Holmqvist (MP) med instämmande av Svante Parsjö Tegnér (FP) 
lämnar protokollsanteckning (bilaga § 66). 

Reservation 
Patrik Andersson (V), Monica Lindh (V), Zohreh Anhari (V) och Stefan 
Clarström (FAP) reserverar sig mot beslutet (bilagor § 66),  
Knut C.A. Scherman (SD) lämnar följande reservation; 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot namnet på nya Valnämnden. 
Reservation mot beslutet också Svante Parsjö Tegnér (FP), Åsa Nilser (FP) 
och Ove Raskopp (-). 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 
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Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har fastställt direktiv för Falu kommuns parlamentariska 
ledningsarbete inför mandatperiod 2015-2018. PLG lämnar förslag på beslut 
inom följande områden: 

1) Kommunfullmäktiges arbetsformer 

2) Inrättande av tillfälliga fullmäktigeberedningar 

3) Falu kommuns organisation för kommunstyrelse och nämnder 

4) Antalet ledamöter och ersättare i nämnder och styrelse 

PLG återkommer under våren 2014 med förslag på fler områden. 

Beslutsunderlag 
PLG tjänsteskrivelse 2014-02-22 med bilagor. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-03-04, § 51. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Maria Gehlin (FAP), Christina 
Haggren (M), Agneta Ängsås (C) och Knut C.A. Scherman (SD):  
Enligt kommunstyrelsens förslag med justering av punkt 4 till: Reviderad 
nämndsorganisation fr.o.m. mandatperiod 2015-2018 godkänns med 
justering beträffande nämndernas syfte till följande;  
Nämnderna har ett ansvar för miljö, folkhälsa, tillväxt och fysisk 
infrastruktur i kommunen. 
Vidare tilläggs under punkt 4. Beträffande Ledningsutskottets syfte tilläggs 
att utskottet har ett övergripande ansvar för hållbarhetsfrågor, miljö, 
folkhälsa och tillväxt. 

Patrik Andersson (V): Samtliga utskott slopas inom kommunstyrelsen, 
undantaget Förhandlingsutskottet, avseende förslagets beslutspunkt tre (3). 
Avslag på den reviderade nämndfunktionen undantaget inrättandet av en 
barn- och utbildningsnämnd, avseende förslagets beslutspunkt fyra (4). 
Alla nämnder ska ha 13 ledamöter, avseende förslagets beslutspunkt fem 
(5). Övriga punkter i PLG:s förslag godkänns.  

Stefan Clarström (FAP): Valnämnden ska ha namnet valnämnden och inte 
val- och demokratinämnd. Valnämndens arbetsuppgifter ska vara de som 
angivits i Vallagen och Kommunallagen och inga tillägg ska göras. 
Valnämnden ska administrativt underställas kommunfullmäktige direkt och 
inte som i PLG förslaget kommunstyrelsen. I övrigt godkänns PLG:s förslag 
i sin helhet. 

Yttranden 
Richard Holmqvist (MP), Anna Hägglund (C), Linnea Risinger (MP), Ove 
Raskopp (-), Monica Lindh (V) och Svante Parsjö Tegnér (FP) yttrar sig i 
ärendet. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsgång 
Ordföranden prövar förslagen i ordning enligt nedan vilket kommun-
fullmäktige godkänner. 

Först prövas kommunstyrelsens förslag mot Susanne Norbergs m.fl. förslag  
med justering under punkt 4 och kommunfullmäktige beslutar enligt det 
justerade förslaget. Susanne Norbergs förslag är därmed huvudförslag. 

Därefter ställs huvudförslaget mot Patrik Anderssons förslag i sin helhet och 
kommunfullmäktige beslutar enligt huvudförslaget. 

Slutligen ställs Stefan Clarströms förslag avseende valnämnden mot avslag 
och kommunfullmäktige avslår förslaget.  

Sänds till 
Parlamentariska ledningsgruppen (PLG) 

Kommunstyrelsen och dess kontor 

Nämnder 
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Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 67 Revidering av revisionens reglemente 

KS0121/14 

Beslut 
Kommunfullmäktiges beslut den 9 novmeber 2006, gällande antalet 
valda revisorer (åtta) upphävs. Antalet revisiorer ska vara det som 
stadgas i § 3 1 st i reglementet för kommunrevisiorer och som gäller 
från den 1 juli 2007.  
Det innebär att kommunrevisionen ska bestå av en representant från 
vardera parti som är representerade i kommunfullmäktige.   

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 november 2006 att anta reviderat 
reglemente för kommunrevisionen, med undantaget att kommunen ska ha 
åtta revisorer, i stället för att det ska finnas revisorer motsvarande det antal 
partier som finns representerade i kommunfullmäktige (3 §). Kommunens 
revisorer har i skrivelse föreslagit att kommunrevisionen ska bestå av en 
representant vardera från de partier som är representerade i fullmäktige. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunrevisionen 2014-01-17. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-02-24. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-03-04, § 47. 

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

Sänds till 
Kommunrevisionen 

Stadskansliet 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 68 Utökad borgensram för Lugnet i Falun AB 

KS0117/12 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen har rätt att verkställa kommunfullmäktiges beslut,  

att såsom för egen skuld, ingå borgen för låneförpliktelser upp till ett  
för följande respektive företag totalt högsta angivet belopp enligt nedan, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader, med avdrag för det lånebelopp 
som kommunstyrelsen vid var tillfälle genom sin internbank lånat ut till  
respektive företag. Det totala högsta beloppet ska beräknas på skuldebrevens  
respektive ursprungliga lånebelopp i lånehandlingar och i borgenshandlingar: 
 
Falu Stadshus AB  480 000 000 kronor  
Kopparstaden AB  1 800 000 000 kronor 
Falu Elnät AB     210 000 000 kronor 
Falu Kommuns Förvaltning AB       50 000 000 kronor 
Falu Energi & Vatten AB   1 321 000 000 kronor 
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB   275 000 000 kronor 
Västra Falun Fastighets AB       15 000 000 kronor 
Lugnet i Falun AB    450 000 000 kronor  
 

2. Kommunstyrelsen även har rätt att fatta beslut om utlåning till ovanstående  
bolag. Utlåningen och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, att 
såsom för egen skuld ingå borgen, avser ett totalt högsta belopp för respektive 
företag enligt vad som ovan angivits och med iakttagande av däri angivna  
principer. 
 

Protokollsanteckning 
Sten H Larsson (-) deltar inte i beslutet. 
 
Reservation 
Patrik Andersson (V), Monica Lindh (V), Zohreh Anhari (V) och Svante 
Parsjö Tegnér (FP) reserverar sig mot beslutet (bilagor § 68).  
Katarina Gustavsson (KD) lämnar följande reservation; Kristdemokraterna 
vill lägga ner bolaget och med tanke på den bristande insyn av vilka 
investeringar som ska göras, avslås förslaget. 
Reservation också från Åsa Nilser (FP), Knut C.A. Scherman (SD), Ove 
Raskopp (-) och Håkan Nohrén (KD).  

Sammanfattning 
Lugnet i Falun AB har den 22 oktober 2013 kommit in med en begäran om 
utökning av bolagets borgensram med 200 000 000 kronor från 400 000 000 
kronor till 600 000 000 kronor. Utökningen avser påbörjade och fortsatta 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 
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Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

investeringar fram till och med år 2016.  

Borgensbeslut avseende kommunens helägda bolag togs senast i kommun-
fullmäktige den 14 mars 2013. 

Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen den 26 november 2013 för att 
tydliggöra frågetecknen kring avtalet. 

Ekonomikontoret föreslår att bolaget tilldelas en borgensram om 
600 000 000 kronor. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Lugnet i Falu AB 2013-10-04. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-10-30. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-11-12, § 134. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-11-26, § 238. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-03-04, § 48. 

Avtal mellan Lugnet i Falu AB och trafik- och fritidsnämnden 2014-03-13. 

Förslag till beslut på sammanträdet    
Christina Haggren M), Agneta Ängsås (C) och Bo Wickberg (M): Enligt 
kommunstyrelsens förslag. Bolagets borgensram utökas med 50 miljoner 
kronor. 

Patrik Andersson (V), Katarina Gustavsson (KD), Ove Raskopp (-), Åsa 
Nilser (FP) och Knut C.A. Scherman (SD): Avslag till den utökade 
borgensramen. 

Svante Parsjö Tegnér (FP): I första hand yrkas återremiss för att ta fram en 
tydlig investeringsplan, i andra hand yrkas avslag. 

Yttranden 
Jonny Gahnshag (S) och Linnea Risinger (MP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först förslaget om återremiss mot att ärendet ska 
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet 
idag. 

Därefter ställs förslaget om utökad borgensram med 50 miljoner kronor mot 
förslaget att avslå detsamma och kommunfullmäktige beslutar om en utökad 
borgensram om 50 miljoner kronor. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
Lugnet i Falun AB 

Ekonomikontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 69 Begäran om aktieägartillskott för Västra Falun 
Fastighets AB 

 

KS0204/14 

Beslut 
1. Ett aktieägartillskott lämnas till Västra Falun Fastighets AB om  

750 000 kronor. 

2. Aktieägartillskottet finansieras inom ramen för kommunstyrelsens 
finansförvaltning (K900). 

 

Reservation 
Ove Raskopp (-) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 mars 2014 gjorde bolaget en 
hemställan om kapitaltillskott i form av aktieägartillskott från kommunen. 
Önskemålet formulerades enligt följande: ”Västra Falun Fastighets AB 
hemställer om att Falu kommun som ägare av bolaget lämnar ett 
aktieägartillskott till bolaget på 125 000 kronor för att återställa 
aktiekapitalet per 2013-12-31”. Kommunstyrelsen ställde sig bakom 
bolagets begäran.  

Genom aktieägartillskottet skulle bolaget säkerställa att det egna kapitalet 
var intakt per bokslutsdagen den 31 december 2013, samtidigt innebar inte 
tillskottet att det egna kapitalet var skyddat längre än till den 31 december 
varför kommunen även behövde besluta om en kapitaltäckningsgaranti, för 
bolaget, att gälla för verksamheten som har bedrivits och ska bedrivas under 
2014. Följande formulering framgick av hemställan per den 20 februari 
2014: ”Sammanfattningsvis kan konstateras att bolaget behöver ett 
omedelbart kapitaltillskott av ägaren samt utöver detta en av kommunen 
utställd kapitaltäckningsgaranti för att kunna fortsätta verksamheten 
framöver.  

Även ärendet om kapitaltäckningsgarantin behandlades av kommun-
styrelsen den 3 mars 2014 och återremitterades till kommunstyrelse-
förvaltningen. 

Då det nu uppstått en tveksamhet kring när och om en kapitaltäcknings-
garanti kommer att föreligga hemställer nu bolaget om ett utökat 
aktieägartillskott för att inte tvingas upprätta en så kallad kontrollbalans-
räkning (vilket är tvingande när halva aktiekapitalet är förbrukat). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Bolagsstyrelsen har fastställt en budget för 2014 och denna pekar på en 
förlust om 1 245 000 kronor. 

För ett inte bolaget ska behöva återkomma med ytterligare begäran om 
kapitaltillskott redan inom de närmaste månaderna önskar bolaget att halva 
den förväntade förlusten täcks av ett aktieägartillskott. Således behöver 
bolaget nu totalt 625 000 (1 245 000/2) kronor samt de tidigare begärda 
125 000 kronor, dvs. totalt 750 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Västra Falun AB 2014-02-20. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-02-21. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-03-04, § 49. 

Skrivelse från Västra Falun AB 2014-03-07. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Christina Haggren (M) och 
Agneta Ängsås (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag med justeringen att 
lämna ett aktieägartillskott om 750 000 kronor. 

Yttranden 
Patrik Andersson (V) yttrar sig i ärendet. 

Sänds till 
Västra Falun AB 

Ekonomikontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 70 Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 

KS0081/14 

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av anmälda ärenden. 

Sammanfattning 
Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden: 

• Protokoll från kommunstyrelsen 2014-02-04 § 14, Svar på 
medborgarförslag: Nattfritids 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget är besvarat.  
Dnr KS0563/13. 

• Protokoll från kommunstyrelsen 2014-02-04 § 15, Svar på 
medborgarförslag: Tillhörighet för barn i grundskola boende i 
Bergsgården 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget är besvarat.  
Dnr KS0417/13. 

• Protokoll från socialnämnden 2014-01-29 § 10 Rapportering av ej 
verkställda beslut LSS avseende 4:e kvartalet 2013. Dnr KS0020/14. 

• Protokoll från socialnämnden 2014-01-29 § 9 Rapportering av ej 
verkställda beslut SoL avseende 4:e kvartalet 2013. Dnr KS0020/14. 

• Revisionsrapport över granskning av de kommunala bolagens arbete 
med riskidentifiering och riskanalys. Dnr KS0188/14. 

• Beslut från Länsstyrelsen Dalarna 2014-02-27: Överklagande av 
kommunfullmäktiges beslut 2013-11-21 § 233 om antagande av 
detaljplan för bostadshus vid Kopparvägen. Dnr KS0343/12. 

• Protokoll från Länsstyrelsen i Dalarnas län. Efter avgången ersättare 
Kerstin Schultz (M) utses Jan-Erik Holmberg (M) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige.     
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 71 Entledigande från uppdrag som ersättare i 
miljönämnden  

KS0002/14  

Beslut 
Barbro Norman (S) entledigas från uppdraget som ersättare i 
miljönämnden från den 1 april 2014. 

Protokollsanteckning 
Ny ersättare i miljönämnden utses vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.  

Sammanfattning 
Barbro Norman har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget 
som ersättare i miljönämnden.  

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2014-03-13. 

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

Sänds till 
Entledigad 

Miljönämnden 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 72 Entledigande från uppdrag som ersättare i 
socialnämnden  

KS0002/14  

Beslut 
Deni Beslagic (S) entledigas från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden från den 1 april 2014. 

Protokollsanteckning 
Ny ersättare i socialnämnden utses vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.  

Sammanfattning 
Deni Beslagic har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget 
som ersättare i socialnämnden.  

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2014-03-13. 

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

  

Sänds till 
Entledigad 

Socialnämnden 

Förtroendemannaregistret 



 50 (58) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 73 Medborgarförslag: Reformering av Faluns skolväsende 

KS0169/14 

Beslut 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för 
handläggning och beslut. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Faluns skolväsen reformeras genom att 
införa undervisning redan från 3 års ålder då barnens receptivitet och 
inlärningsbenägenhet kan möjliggöra att de därigenom vid 5 till 6 år kan 
läsa, räkna och skriva och tala ett språk förutom svenskan flytande. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-02-18. 

 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 74 Interpellation från Åsa Nilser (FP): Falun skolors 
resurser minskar och elevresultaten faller - Vad gör 
majoriteten åt detta? 

KS0004/14 

Beslut 
Interpellationen får ställas. 

Sammanfattning 
Åsa Nilser ställer i en interpellation till majoriteten följande frågor utifrån 
kommunens resultat i rankingen av Sveriges bästa skolkommuner utförd av 
Lärarförbundet 2013: 

• Hur kommer det sig att Falukommun har så lite resurser till 
undervisningen jämfört med andra kommuner? 

• Eller för få utbildade lärare? 

• Satsat för lite resurser på lärarlöner? 

• Ha svårt för att öka betygen i årskurs 9 utifrån förutsättningarna 
(SALSA)? 

 

 

Interpellationen besvaras på komunfullmäktiges nästa sammanträde. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 75 Medborgarförslag Inför ett gångfartsområde på Östra 
Hamngatan 

KS0213/14 

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

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att ett gångfartsområde införs på Östra 
Hamngatan i Falun mellan Stadshusgränd och Falugatan då många 
gångtrafikanter trafikerar detta område. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-02-24. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 76 Motion från Knut C.A. Scherman (SD) Motverka 
vildsvinsproblemet genom betald jakt 

KS0214/14 

Beslut 
         Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Knut C.A. Scherman förslår i en motion att vildsvinsproblemet ska 
motverkas genom införande av betald jakt i form av skottpengar för varje 
skjutet djur. 

Beslutsunderlag 
Motion 2014-02-25. 

Sänds till 
Knut C.A. Scherman 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 77 Medborgarförslag: Slopa hästen i ortsnamnet Falun 

KS0219/14 

Beslut 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att tidigare fattat beslut, att ”hästen” ska 
ersätta A:et i ortsnamnet FALUN upphävs samt att successivt fasa ut 
”hästen” i ortsnamnet FALUN och återgå till att skriva FALUN på korrekt 
sätt. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-02-25. 

 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 78 Medborgarförslag: Kommunens fiskerätter får nyttjas av 
personer som är mantalsskrivna i Falu kommun 

KS0221/14 

Beslut 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för 
handläggning och beslut. 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att kommunens fiskerätter, genom 
kommunens ägande av olika fastigheter, får nyttjas av personer som är 
mantalsskrivna i Falu kommun. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-02-28. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren  

Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 79 Motion från Agneta Ängsås (C) och Kristina Wahlén (C): 
Trygghetsboende i Enviken 

KS0207/14 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Agneta Ängsås och Kristina Wahlén föreslår i en motion att Lyssfallet i 
Enviken renoveras efter de behov som är nödvändigt till trygghetsboende 
och att nytt vård- och omsorgsboende byggs på lämplig plats i Enviken. 

Beslutsunderlag 
Motionen 2014-03-12. 

Sänds till 
Agneta Ängsås och Kristina Wahlén 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 80 Motion från Patrik Andersson (V): Digitalt system för att 
begära ordet i kommunfullmäktige 

KS0253/14 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Patrik Andersson föreslår i en motion att ett digitalt system inrättas för att 
begära ordet i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Motion 2014-03-13. 

 

Sänds till 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-03-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 81 Motion från Maria Gehlin (FAP): Gysam-samarbetet 

KS0254/14 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Maria Gehlin föreslår i en motion att Falu kommun utvärderar Gysam och 
redovisar vilken nytta vi i Falu kommun har av samarbetet. Utvärderingen 
ska presenteras för kommunfullmäktige senast den 30 juni 2014. 

Beslutsunderlag 
Motion 2014-03-13. 

Sänds till 
Maria Gehlin 
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