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§ 225 Uttalande vid kommunfullmäktige i Falun den 21 
november 2013 

KS0029/13 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom följande uttalande: 

Sverige har under det senaste decenniet genomgått stora förändringar när 
det gäller synen på HBTQ-personer. Trots det misshandlas och kränks 
människor i vår kommun på grund av sin sexuella läggning. 

Vi, ledamöter av kommunfullmäktige i Falun, slår vakt om alla människors 
rätt till sin sexualitet och vänder oss med kraft mot alla former av våld och 
kränkningar. 

Ingen får diskrimineras, utsättas för hot eller våld för sin politiska eller 
religiösa övertygelse; ej heller för etnicitet eller sexuell läggning. Varje 
sådan handling är ett angrepp på såväl de demokratiska fri- och rättigheterna 
som på de mänskliga rättigheterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 (65) 
 

Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 226 Revidering och fastställande av budget 2014 och 
ekonomisk plan för 2015-16 samt mål för god 
ekonomisk hushållning 

KS0001/13 

Beslut om drift- och investeringsramar 
KOMMUNSTYRELSEN 

1. Kommunstyrelsens anslag för driftverksamhet år 2014 fastställs till  
1 417 530 tkr och ekonomisk plan för år 2015 och 2016 uppgående 
till 1 456 755 tkr respektive 1 467 866 tkr godkänns. 

2. Kommunstyrelsens anslag för driftverksamhet inkluderar ett 
ospecificerat sparbeting om 3 275 tkr gällande nämndernas 
verksamhet, som efter precisering och beslut fördelas på resp nämnd. 

3. Kommunstyrelsen, kommunfastigheters investeringsanslag för år 
2014 fastställs till 118 600 tkr och ekonomisk plan för år 2015 och 
2016 uppgående till 99 500 tkr respektive 92 800 tkr godkänns. 

4. Investeringsanslag för utvecklingsområden, kommersiella 
exploateringar och bostadsexploateringar totalt för år 2014 fastställs 
till 99 647 tkr och ekonomisk plan för år 2015 och 2016 uppgående 
till 70206 tkr respektive 59 940 tkr godkänns. 

5. Kommunstyrelsen, skolförvaltningens investeringsanslag för år 2014 
fastställs till 9 925 tkr och ekonomisk plan för år 2015 och 2016 
uppgående till 9 925 tkr årligen godkänns. 

6. Kommunstyrelsen, kommunstyrelseförvaltningens övriga 
investeringsanslag för år 2014 fastställs till 30 428 tkr och  
ekonomisk plan för år 2015 och 2016 uppgående till 11 994 tkr 
respektive 17 160 tkr godkänns. 

7. Jämlikt avsnitt 3.6.3, punkt 8, i kommunstyrelsens reglemente 
bemyndiga kommunstyrelsen att inom en beloppsram av 40 
basbelopp i varje enskilt fall, inom en av kommunfullmäktige i 
budgeten angiven beloppsram utöva kommunfullmäktiges 
beslutanderätt. 

8. Utöver föregående sats, bemyndiga kommunstyrelsen besluta om 
försäljning till nedanstående markprisbelopp, vilka inte innefattar 
kostnader för va.  

1. Småhusmark för friliggande hus, där kommunen svarar för 
erforderliga exploateringsanläggningar, för tomter inom 
nytillkommande exploateringsområden till de markpriser som 
kommunstyrelsen för varje område fastställer.  
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2. Industrimark inom Främby, Ingarvet och Tallen, där 
kommunen svarar för erforderliga exploateringsanläggningar, till 
ett markpris av  
75 kronor per kvadratmeter inom Främby 
100 kronor per kvadratmeter för mark inom nuvarande Ingarvet 
(Rissgårdsvägen) samt 
100 kronor per kvadratmeter inom Östra Tallen. 

9. Registreringsavgiften för tomtkön fastställs till 600 kronor och 
avgiften för förlängning av registreringen till 300 kronor. 

10. Etapp två av skateparken ska påbörjas redan 2014.  

11. Kommunstyrelsen får i uppdrag att lyfta frågan om, att driftmedel 
avsedda för investeringar inte ska tilldelas förrän beslut om 
investeringens ingångsättande har fattats och projektets fort-
skridande motiverar det. 

 

BYGGNADSNÄMNDEN 

12. Byggnadsnämndens anslag för driftverksamheten år 2014 fastställs 
till 596 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2015 och 
2016 uppgående till 602 tkr respektive 608 tkr godkänns. 

 

TRAFIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

13. Trafik- och fritidsnämndens anslag för driftverksamheten år 2014 
fastställs till 190 165 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för 
år 2015 och 2016 uppgående till 201 507 tkr respektive 206 615 tkr 
godkänns. 

14. Trafik- och fritidsnämndens driftanslag för kollektivtrafik och 
färdtjänst år 2014 fastställs till 56 633 tkr och ekonomisk plan för 
driftanslag för år 2015 och 2016 uppgående till 62 200 tkr respektive 
62 822 tkr godkänns. 

15. Trafik- och fritidsnämndens investeringsanslag för verksamheten 
fastställs till 15 625 tkr för år 2014 och ekonomisk plan år 2015 och 
2016 uppgående till 14 400 tkr respektive 13 400 tkr godkänns. 

 

KULTUR- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 

16. Kultur- och ungdomsnämndens anslag för driftverksamheten år 2014 
fastställs till 72 195 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för 
år 2015 och 2016 uppgående till 76 948 tkr respektive 77 719 tkr 
godkänns. 
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17. Kultur- och ungdomsnämndens investeringsanslag för verksamheten 
fastställs till 475 tkr för år 2014 och ekonomisk plan år 2015 och 
2016 uppgående till 475 tkr årligen godkänns. 

 

SOCIALNÄMNDEN 

18. Socialnämndens anslag för driftverksamheten år 2014 fastställs till 
436 448 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2015 och 
2016 uppgående till 447 340 tkr respektive 458 712 tkr godkänns. 

19. Socialnämndens driftanslag för ekonomiskt bistånd år 2014 fastställs 
till 94 423 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2015 
och 2016 uppgående till 95 840 tkr respektive 95 840 tkr godkänns. 

20. Socialnämndens investeringsanslag för 2014 fastställs till 900 tkr 
och ekonomisk plan för år 2015 och 2016 uppgående till 700 tkr 
respektive 500 tkr godkänns. 

 

OMVÅRDNADSNÄMNDEN 

21. Omvårdnadsnämndens anslag för driftverksamheten år 2014 
fastställs till 624 673 och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 
2015 och 2016 uppgående till 643 852 tkr respektive 650 049 tkr 
godkänns. 

22. Omvårdnadsnämndens investeringsanslag för 2014 fastställs till       
5 500 tkr och plan år 2015 och 2016 uppgående till 3 500 tkr årligen 
godkänns. 

 
MILJÖNÄMNDEN 

23. Miljönämndens anslag för driftverksamheten år 2014 fastställs till  
10 645 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2015 och 
2016 uppgående till 10 745 tkr respektive 10 845 tkr godkänns. 

 

GEMENSAM NÄMND - UPPHANDLINGSCENTER 

24. Till den gemensamma nämnden för upphandlingscenter anslås 4 418 
tkr år 2014 och planerade anslag för år 2015 och 2016 till 4 462 tkr 
respektive 4 507 tkr godkänns. Samtliga belopp inkluderar även 
stödtjänster utöver basavtalet. 
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ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN 

25. Överförmyndarverksamhetens anslag för driftverksamheten år 2014 
fastställs till 3 020 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 
2015 och 2016 uppgående till 3 044 tkr respektive 3 068 tkr 
godkänns. 

 

KOMMUNREVISIONEN 

26. Kommunrevisionens anslag för driftverksamheten år 2014 fastställs 
till 2 021 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2015 och 
2016 uppgående till 2 041 tkr respektive 2 061 tkr godkänns. 

 

Beslut om kommunstyrelsens förslag i övrigt 
1. Den nu reviderade budget för 2014, från 17 juni, fastställs. 

2. Finansiella mål och riktlinjer för vad som är god ekonomisk 
hushållning enligt vad som framgår av avsnitt 3 i dokumentet 
Budget 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 fastställs. 

3. Driftbudget- och investeringsramar för 2014 för kommunstyrelsen 
och nämnderna fastställs i enlighet med vad som anges i 
budgetdokumentet och dess beslutssatser. 

4. I budgetdokumentet redovisad resultat-, kassaflödes- och 
balansbudget för år 2014 fastställs. 

5. Ekonomisk plan för driftbudget- och investeringsramar för 2015-
2016 för kommunstyrelsen och nämnderna i enlighet med vad som 
anges i budgetdokumentet och dess beslutssatser godkänns. 

6. Kommunstyrelsen och nämnderna uppdras att upprätta 
verksamhetsplan och budget utifrån angivna prioriteringar och 
fastställd ram för år 2014 enligt budgetdokumentet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2013 att anta budget för Falu 
kommun 2014 med planeringsdirektiv och ekonomisk flerårsplan 2015-
2016. Den politiska ledningen lägger fram reviderad budget 2014, med 
ekonomisk flerårsplan 2015-2016, upprättad till kommunstyrelsens 
sammanträde den 12 november 2013. 

Ärendet har MBL förhandlats. 

Moderaterna, Centerpartiet och Falupartiet, redovisar gemensamt förslag till 
ändringar av den politiska ledningens förslag. 

Kristdemokraterna redovisar förslag till ändringar i den politiska ledningens 
förslag. 
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Folkparitet redovisar förslag till ändringar i den politiska ledningens förslag. 

Vänsterpartiet redovisar förslag till ändringar i den politiska ledningens 
förslag. 

Ekonomichef Kjell Nyström inleder med att ge en ekonomisk omvärlds-
beskrivning samt redogör för skatteunderlagets utveckling för Falu 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Den politiska ledningens förslag (S och MP) till reviderad Budget 2014 med 
ekonomisk flerårsplan 2015-2016. 

Protokoll enligt MBL § 11, 2013-11-11. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-11-12, § 229. 

Moderaterna, Centerpartiet och Falupartiets förslag till budget 2014, 
kompletterande utskick 2013-11-20. 

Kristdemokraternas förslag till budget 2014, kompletterande utskick 2013-
11-19 och 2013-11-20. 

Folkpartiets förslag till budget 2014, kompletterande utskick 2013-11-19 
och 2013-11-20 samt på sammanträdet inlämnat skriftligt yrkande diariefört 
2013-11-22. 

Vänsterpartiets förslag till budget 2014, kompletterande utskick 2013-11-20. 

 
Delbeslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna de beslutsunderlag som 
ordföranden presenterar i ärendet. 

Delbeslut om procedurfrågor vid ärendets beredning 
Ordföranden redogör för förslag till tidsdisposition och arbetsgång och 
finner att kommunfullmäktige ställer sig bakom detta. Gruppledarna får 
5 minuter för inledande anförande varefter allmän debatt med inlägg om 
3 minuter vidtar. Kommunfullmäktige beslutar att Svante Parsjö Tegnér 
(FP) får yttra sig under ärendets behandling.  

Turordningen av inledningsanförandena är följande: Socialdemokraterna, 
Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Falupartiet, Vänsterpartiet, 
Folkpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.  

Gruppledarnas inledningsanförande 
Jonny Gahnshag håller Socialdemokraternas (S) inledningsanförande och 
redogör för kommunstyrelsens förslag till revidering av budget 2014 med 
ekonomisk flerårsplan 2015-2016 och yrkar bifall till förslaget. 
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Mikael Rosén håller Moderaternas (M) inledningsanförande och redogör för 
Moderaterna, Centerpartiet och Falupartiets förslag till ändringar i budget 
2014 enligt förslag i kompletterande utskick den 20 november 2013 och 
yrkar bifall till förslaget med två tilläggsförslag: 

Etapp två av skateparken ska påbörjas redan 2014 (1). 

Driftmedel avsedda för investeringar ska inte tilldelas förrän beslut om 
investeringens ingångsättande har fattats och projektets fortskridande 
motiverar det (2).   

Mats Dahlström håller Centerpartiets (C) inledningsanförande och yrkar 
bifall Moderaterna, Centerpartiet och Falupartiets förslag. 

Richard Holmqvist håller Miljöpartiets (MP) inledningsanförande och yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Maria Gehlin håller Falupartiets (FAP) inledningsanförande och yrkar bifall 
till Moderaterna, Centerpartiet och Falupartiets förslag. 

Patrik Andersson håller Vänsterpartiets (V) inledningsanförande och yrkar 
bifall till Vänsterpartiets förslag.  

Svante Parsjö Tegnér håller Folkpartiets (FP) inledningsanförande. 

Knut C.A. Scherman håller Sverigedemokraternas (SD) inlednings-
anförande och yrkar bifall till Moderaterna, Centerpartiet och Falupartiets 
förslag. 

Katarina Gustavsson håller Kristdemokraternas (KD) inledningsanförande 
och yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag med revidering under punkt 
17 så att anslaget för demokratiutvecklingen på 1.7 miljoner tas bort. 

Anföranden under den allmänna debatten  
Christer Falk (S) inleder den allmänna debatten och i den deltar, Jonny 
Gahnshag (S), Åsa Nilser (FP), Christer Carlsson (M), Catharina 
Hjortzberg-Nordlund (M), Daniel Riazat (V), Patrik Andersson (V), Evert 
Karlsson (S), Lars Jerdén (S), Richard Holmqvist (MP), Mats Dahlström 
(C), Mikael Rosén (M), Kristina Knutsson (S), Katarina Gustavsson (KD), 
Maria Gehlin (FAP), Linnea Risinger (MP), Svante Parsjö Tegnér (FP), 
Sten H Larsson (-), Monica Lindh (V) och Lena Johnsson (S). 

Förslag till beslut under den allmänna debatten 
Christer Falk (S) och Evert Karlsson (S) instämmer i Jonny Gahnshags m.fl. 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Åsa Nilser (FP) yrkar bifall till Folkpartiets förslag med ändring enligt 
skriftligt yrkande, inlämnat på sammanträdet, att trafik- och fritidsnämnden 
i nuläget inte anslår medel till bergbana och besöksmålsinveteringar 
motsvarande driftkostnader på 3,4 mkr (ändrat från 4.4 mkr). 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Christer Carlsson (M), Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) och Sten H 
Larsson (-) instämmer i Mikael Roséns m.fl. bifallsyrkande till 
Moderaterna, Centerpartiet och Falupartiets förslag. 

Daniel Riazat (V) instämmer i Patrik Anderssons bifallsyrkande till 
Vänsterpartiets förslag. 

Jonny Gahnshag (S): Avslag på Mikael Roséns två tilläggsförslag. 

Beslut om ajournering 
Kommunfullmäktige beslutar om ajournering av den allmänna debatten för 
behandling av medborgarförslagen: Ett levande centrum i Falun och Fria 
Bussar i Falu kommun. Ärendet ajourneras kl. 14.50 och återupptas kl. 
17.15.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår, att de fem budgetförslagen (kommunstyrelsens 
förslag = S och MP:s budgetförslag, Moderaterna Centerpartiet och 
Falupartiets, Kristdemokraternas, Folkpartiets och Vänsterpartiets förslag) 
i sin helhet ställs mot varandra, vilket godkänns av kommunfullmäktige. 

Därefter ska Mikael Roséns två tilläggsförslag prövas. 
Delbeslut 
Kommunfullmäktige beslutar efter överläggning att Mikael Roséns (M) 
andra tilläggsförslag, att driftmedel avsedda för investeringar inte ska 
tilldelas förrän beslut om investeringens ingångsättande har fattats och 
projektets fortskridande motiverar det, remitteras till kommunstyrelsen för 
att sedan återkomma till kommunfullmäktige för beslut.  

Beslut om ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 18.50-18.55 för överläggning. 

Fortsatt Beslutsgång 
Ordföranden prövar de fem budgetförslagen och finner att kommunfull-
mäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, bifall till S och MP:s 
budgetförslag. 

Omröstning begärs. 

Ordföranden prövar först vilket förslag som är motförslag till huvud-
förslaget och finner att Moderaterna Centerpartiet och Falupartiets 
gemensamma förslag är motförslag. 
De två förslagen ställs mot varandra och ordföranden finner att kommun-
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Begärd omröstning ska genomföras och kommunfullmäktige godkänner 
följande beslutsgång. 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag (S och MP:s förslag) och nej-röst för 
Moderaterna Centerpartiet och Falupartiets förslag.  

Omröstningsresultat 
Med 28 ja-röster, 26 nej-röster, 6 ledamöter som avstår och 1 ledamot 
frånvarande beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag 
till reviderad budget 2014 med ekonomisk flerårsplan 2015-2016 (bilaga § 
226). 

Därefter prövas Mikael Roséns första tilläggsförslag, att etapp två av 
skateparken ska påbörjas redan 2014 mot Jonny Gahnshags avslag och 
ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggs-
förslaget. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst för Jonny Gahnshags förslag. 
Nej-röst för Mikael Roséns förslag.  

Omröstningsresultat 
Med 26 ja-röster, 32 nej-röster samt 3 ledamöter frånvarande beslutar 
kommunfullmäktige enligt Mikael Roséns förslag (bilaga § 226). 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommundirektör och samtliga kontor) 

Samtliga nämnder 

 

 

 



KOMMUNFULLMÄKTIGE  2013-11-21    § 226 Omröstning Budgetförslag 
  Ja Nej Av-  Ja  Nej  Av- 
    står     står 
    
1:e vice ordf Lars Broman (MP)  X   

2:e vice ordf Lars-Erik Måg (FP)  X  

Jonny Gahnshag (S)  X   

Susanne Norberg (S)  X   

Renée Andersson (S)  X   
Lena Johnsson     X   

Christer Falk (S)      X   

Sven-Erik Bertell (S)                   X   

Staffan Nilsson (S)  X   

Krister Johansson (S) X   

Christina Knutsson (S)  X   

Lars-Göran Johansson (S) Runo Nilsson 
(S) 

X   

Berit Nyqvist (S) Karin Jacobson (S) X   

Claes Mankler (S)   X   

Monica Jonsson (S) X   

Lars Jerdén (S)    X   

Margareta Källgren (S) X   

Mustafa Güclü (S) X   

Yvonne Nygårds (S)  X   

Ragnar Kroona (S) X   

Maria Silverplatz-Thunström (S)  
Anna Strindberg (S) 

X   

Evert Karlsson (S)  X   

Mikaela Karlsson (S)  X   

Roger Jansson (S) Helena Fridlund (S) X   

Ev.ersättare för Karl-Erik Pettersson (S) 
 

   

Richard Holmqvist (MP)                      X   

Linnea Risinger (MP) X   

Sara Ritäkt (MP) Erik Eriksson (MP) X   

Ev.ersättare för Lars Broman (MP) 
 

   

Krister Andersson (-)   X   
Kicki Stoor (V) Monica Lindh (V)   X 

Daniel Riazat (V)    X 

Eva Ferdeen (V)  Patrik Andersson (V)   X 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Mikael Rosén (M)  

 
 
 

 
X 

Christer Carlsson (M)  X  

Lilian Eriksson (M)   X  

Catharina Hjortzberg-Nordlund (M)   X  

Bo Wickberg (M) Birgitta Hiertner (M)     X  

Christina Haggren (M)  X  

Jan-Olof Montelius (M)  X  

Annika Larsson (M)  X  

Erich Colberg (M)   X  

Kerstin Wåghäll (M)   X  

Göran Forsén (M)   X  

 Bertil Eek (M)   X  

Lars Runsvik (M)   X  

Håkan Hammar (M)   X  

Mats Dahlström (C)  X  

Agneta Ängsås (C)   X  

Carl-Erik Nyström (C)   X  

Anna Hägglund (C)  
Göran Vestlund (C)  

 X  

Dan Westerberg (C)   X  

Maria Gehlin (FAP)   X  

Anders Pettersson (-)  X  

Sten H Larsson (-)   X  

Stefan Clarström(FAP) Kjell Hjort 
(FAP) 

 X  

Åsa Nilser (FP)                                 X  

Ev.ersättare för Lars-Erik Måg (FP) 
 

   

Katarina Gustavsson (KD)   X 

Håkan Nohrén (KD) Mattias Andersson 
(KD) 

  X 

Knut C.A. Scherman (SD)  X  

Ove Raskopp (-) - - - 

Anders Samuelsson (--)    X 

Ordförande Karl-Erik Pettersson (S)  
 

X   

                     Omröstningsresultat        28    26     6 



KOMMUNFULLMÄKTIGE  2013-11-21    § 226 Omröstning Skatepark 
  Ja Nej Av-  Ja  Nej  Av- 
    står     står 
    
1:e vice ordf Lars Broman (MP)  X   

2:e vice ordf Lars-Erik Måg (FP)  X  

Jonny Gahnshag (S)  X   

Susanne Norberg (S)  X   

Renée Andersson (S)   X  
Lena Johnsson     X   

Christer Falk (S)      X   

Sven-Erik Bertell (S)                   X   

Staffan Nilsson (S)  X   

Krister Johansson (S) X   

Christina Knutsson (S)  X   

Lars-Göran Johansson (S) Runo Nilsson 
(S) 

X   

Berit Nyqvist (S) Karin Jacobson (S) X   

Claes Mankler (S)   X   

Monica Jonsson (S) X   

Lars Jerdén (S)    X   

Margareta Källgren (S) X   

Mustafa Güclü (S) X   

Yvonne Nygårds (S)  X   

Ragnar Kroona (S) X   

Maria Silverplatz-Thunström (S)  
Anna Strindberg (S) 

X   

Evert Karlsson (S)  X   

Mikaela Karlsson (S)  X   

Roger Jansson (S) Helena Fridlund (S) X   

Ev.ersättare för Karl-Erik Pettersson (S) 
 

   

Richard Holmqvist (MP)                      X   

Linnea Risinger (MP)  X  

Sara Ritäkt (MP) Erik Eriksson (MP) X   

Ev.ersättare för Lars Broman (MP) 
 

   

Krister Andersson (-)   X   
Kicki Stoor (V) Monica Lindh (V)  X  

Daniel Riazat (V)   X  

Eva Ferdeen (V)  Patrik Andersson (V)  X  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Mikael Rosén (M)  

 
 
 

 
X 

Christer Carlsson (M)  X  

Lilian Eriksson (M)   X  

Catharina Hjortzberg-Nordlund (M)   X  

Bo Wickberg (M) Birgitta Hiertner (M)     X  

Christina Haggren (M)  X  

Jan-Olof Montelius (M) - - - 

Annika Larsson (M)  X  

Erich Colberg (M)   X  

Kerstin Wåghäll (M)   X  

Göran Forsén (M)   X  

 Bertil Eek (M)   X  

Lars Runsvik (M)   X  

Håkan Hammar (M)   X  

Mats Dahlström (C)  X  

Agneta Ängsås (C)   X  

Carl-Erik Nyström (C)   X  

Anna Hägglund (C)  
Göran Vestlund (C)  

 X  

Dan Westerberg (C)   X  

Maria Gehlin (FAP)   X  

Anders Pettersson (-)  X  

Sten H Larsson (-)   X  

Stefan Clarström(FAP) Kjell Hjort 
(FAP) 

 X  

Åsa Nilser (FP)                                 X  

Ev.ersättare för Lars-Erik Måg (FP) 
 

   

Katarina Gustavsson (KD)  X  

Håkan Nohrén (KD) Mattias Andersson 
(KD) 

 X  

Knut C.A. Scherman (SD)  X  

Ove Raskopp (-) - - - 

Anders Samuelsson (--)  - - - 

Ordförande Karl-Erik Pettersson (S)  
 

X   

                     Omröstningsresultat        26    32      
                     3 frånvarande 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 227 Beslut om avfallstaxa 2014 

 KS0629/13 

Beslut 
1. Taxan för Falu kommuns avfallshantering justeras enligt Falu 

Energi & Vatten AB förslag den 25 oktober 2013 och gäller från 
den 1 januari 2014. 

2. Taxan för Falu kommuns avfallshantering för 2013 upphör att 
gälla vid samma tidpunkt. 

Sammanfattning 
Falu Energi & Vatten AB föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
justera taxan för avfallshantering.  

Stadskansliet ställer sig bakom förslaget i tjänsteskrivelse den 8 november 
2013. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Falu Energi & Vatten AB 2013-10-25, § 71. 

Förslag avfallstaxa 2014. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2013-11-08. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-11-12, § 230. 

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

Sänds till 
Falu Energi & Vatten AB 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 228 Svar på medborgarförslag: Ett levande centrum i Falun 

KS0681/12 

Beslut 
1. Avslå förslaget om att slopa parkeringsavgiften i centrala Falun. 

2. I övrigt är medborgarförslaget besvarat. 

Reservation 
Maria Gehlin (FAP), Sten H Larsson (-) och Knut C.A. Scherman reserverar 
sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Medborgarförslagsställaren föreslår att parkeringsavgifterna i centrala  
Falun tas bort, att beslutet om klädaffärer på Dalregementet ändras och att 
kommunen ska gynna företag som vill etablera sig i centrum med 
etableringsbidrag eller lägre hyror. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-11-10. 

Förvaltningsgemensam tjänsteskrivelse (stadsbyggnads- och 
näringslivskontoret, trafik- och fritidsförvaltningen) 2013-08-06. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2013-08-22, § 122/tjänsteskrivelse 
2013-08-06. 

Svar från Falu P 2013-11-10. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-10-15, § 116. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-10-29, § 209. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Lars-Erik Måg (FP), Linnea 
Risinger (MP), Ragnar Kroona (S), Richard Holmqvist (MP), Helena 
Fridlund (S) och Krister Andersson (-): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Maria Gehlin (FAP): Återremiss för att belysa införandet av p-skiva och 
alternativet med en rejält minskad p-avgift (t.ex. alternativet som Borlänge 
har). 

Sten H Larsson (-): Återremiss för översyn av avgifter och parkeringstider 
och eventuellt införande av p-skiva. 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Patrik Andersson (V): Återremiss med hänvisning till att invänta resultatet 
för var kollektivtrafikutredningen landar. Det handlar om tillgänglighet för 
samtlig kommuninvånare där kollektivtrafiken inte är tillgänglig. 

Knut C.A: Scherman (SD): Återremiss.        

Beslutsgång 
Ordföranden prövar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställarna 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorer 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 229 Svar på medborgarförslag: Fria bussar i Falu kommun 

KS0325/13 

Beslut 
Återremiss med beaktande av följande motiveringar: 
1. Utred möjligheterna att införa medborgarförslaget i begränsad 

utsträckning i form av differentierad taxa. Syftet är att med låga 
avgifter eller nolltaxa, under lågtrafik, ge möjlighet till falubor, 
som av ekonomiska skäl avstår från att använda bussutbudet, till 
låg kostnad för kommunen. 

2. Utred miljö- och samhällsekonomiska konsekvenser av andra 
åtgärder än nolltaxa, som till samma kostnad kan locka bilister 
över till bussen. 

3. Upprätta en tydligare kalkyl av de framräknade kostnaderna för 
avgiftsfria bussar i kommunen på 29 miljoner kronor. Miljö- och 
samhällsekonomiska vinster ska tydligt belysas i kostnads-
kalkylen. Alltså att de positiva effekter medborgarförslags-
ställaren nämner i samband med införandet av avgiftsfria bussar, 
synliggörs i beräkningen. 

4. Belys möjligheterna att samordna samhällsbetalda resor som 
kollektivtrafiken, skolskjutsar, färdtjänst, sjukresor och 
försörjningsstöd (avser resekostnad) för Falu kommuns resande. 
Dessutom ska möjligheten att sänka avgiften för resande med 
kollektivtrafiken belysas. 

Protokollsanteckning                                                  
Ärendet ska återkomma till kommunfullmäktige för beslut under innevarande  
mandatperiod. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås gratis kollektivtrafik i Falu kommun. 
Förslagsställaren menar att förslagets fördelar bl.a. är att miljön värnas,  
alla behandlas lika oavsett betalningsförmåga och ökad framkomlighet.  

Kostnaden idag för utbudet av kollektivtrafik i Falun är ca 42 miljoner 
kronor/år vilket ger en täckningsgrad på ca 48 %.  

Antalet resor är ca 4 000 000. 

Intäkterna i verksamheten är totalt 39 miljoner kronor/år varav skolkorten 
är ca 10 miljoner kronor. Merkostnaden för kommunen att införa förslaget 
uppgår lågt räknat till 29 miljoner kronor. 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

I undersökningar om resenärers prioriteringar kommer priset en bit ner på 
det resenären rangordnar som viktigt för att uppfatta kollektivtrafiken som 
ett attraktivt alternativ. Utbud, restid och linjesträckning rankas högre. 

Ekonomikontoret och trafik- och fritidsnämnden föreslår att 
medborgarförslaget avslås eftersom det inte är genomförbart av ekonomiska 
skäl. 

Kommunstyrelsens föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom det inte är  
ekonomiskt genomförbart att tillhandahålla fria bussresor. Kommunen har 
däremot exempelvis sett över zongränser och genomfört insatser för att 
stimuleraresandet med kollektivtrafiken, bl. a. med avgiftsfria busskort under 
kortare tid till s.k. testresenärer. Enhetstaxa över ett större geografiskt område 
kan också vara ett alternativ att pröva. Falu kommun kommer uppmärksamt 
följa försöket med nolltaxa i Avesta. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-04-07. 

Förvaltningsgemensam tjänsteskrivelse (ekonomikontoret och trafik- och 
fritidsförvaltningen) 2013-05-23. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2013-10-09, § 146/tjänsteskrivelse 
2013-05-23. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-10-15, § 117. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-10-29, § 210. 

Delbeslut 
Medborgarförslagsställaren får yttra sig vid behandlingen av 
medborgarförslaget enligt egen begäran. 

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

Richard Holmqvist (MP): Utred möjligheterna att införa medborgarförslaget 
i begränsad utsträckning i form av differentierad taxa. Syftet är att med låga 
avgifter eller nolltaxa, under lågtrafik, ge möjlighet till falubor som av 
ekonomiska skäl avstår från att använda bussutbudet, till låg kostnad för 
kommunen samt 
utred miljö- och samhällsekonomiska konsekvenser av andra åtgärder än 
nolltaxa, som till samma kostnad kan locka bilister över till bussen. 

Kicki Stoor (V): Återremiss för en tydligare kalkyl av de framräknade 
kostnaderna för avgiftsfria bussar i kommunen på 29 miljoner kronor.  
Miljö- och samhällsekonomiska vinster ska tydligt belysas i kostnads-
kalkylen. Alltså att de positiva effekter medborgarförslagsställaren nämner i 
samband med införandet av avgiftsfria bussar, synliggörs i beräkningen. 

 



 21 (65) 
 

Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Maria Gehlin (FAP) med instämmande av Kjell Hjort (FAP): Återremiss  
för att belysa möjligheterna att samordna samhällsbetalda resor som 
kollektivtrafiken, skolskjutsar, färdtjänst, sjukresor och försörjningsstöd 
(avser resekostnad) för Falu kommuns resande. Dessutom ska möjligheten 
att sänka avgiften för resande med kollektivtrafiken belysas. 

Daniel Riazat (V), Anders Pettersson (-), Agneta Ängsås (C), Krister 
Andersson (-), Knut C.A. Scherman (SD) och Patrik Andersson (V): 
Återremiss. 

Yttranden 
Mikael Rosén (M) och Jonas Lennerthson (S) (trafik- och fritidsnämndens 
ordförande) yttrade sig i ärendet. 

Beslut om ajournering 
Sammanträdet ajourneras 16.25 – 16.35 för överläggning. 

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

Samtliga motiveringar till återremissen ska införas i beslutet och beaktas vid 
kommande utredning av medborgarförslaget. 

Sänds till 
Förslagsställaren 

Ekonomikontoret 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 230 Svar på motion från Ove Raskopp (-): Ökad kunskap om 
våra Nordiska grannländer samt undervisning i 
Nordiska språk 

KS0334/13 

Beslut 
Motionen anses besvarad genom att en lokal satsning på kunskap om 
de nordiska grannländerna och deras språk inte är befogad eftersom 
innehållet redan finns angivet i grundskolans styrdokument. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 10 oktober att 
motionen skulle besvaras på dagens sammanträde oavsett om motionären är 
närvarande. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Ove Raskopp föreslår i en motion att en 
lokal arbetsplan för skolan utarbetas, vilken innehåller en fördjupning av 
kunskaperna om våra nordiska grannländer och där undervisning i de nor-
diska språken ingår.  

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, har im-
plementerats bland Falu kommuns samtliga pedagoger och all undervisning 
i skolan utgår från detta styrdokument. I Lgr 11 finns redan ett stort antal 
inslag om Norden och de nordiska språken som efterfrågas i kursplaner i 
ämnet svenska. Även genom det centrala innehållet i samtliga ämnen i SO-
gruppen, (geografi, historia, religion och samhällskunskap) säkerställs att 
skolan arbetar med att förmedla kunskap om våra nordiska grannländer i ett 
vidare perspektiv än det rent språkliga.   

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion från Ove Raskopp daterad 2013-04-04. 

Skolkontorets tjänsteskrivelse 2013-05-06. 

Protokoll från barn- och utbildningsutskottet 2013-06-11, § 18. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-08-27, § 168. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2013-10-10, § 203. 

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

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
Ove Raskopp 

Skolkontoret 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 231 Svar på motion från Ove Raskopp (-): Förbättrad och 
rättvis beräkningsmodell av skolans kostnader 

KS0338/13 

Beslut 
Motionen avslås med motivering att förslaget strider mot Falu 
kommuns styrmodell och god ekonomiskt hushållning. Falu 
kommun följer Skolverkets rekommendationer av vad som är viktigt 
att ta hänsyn vid resursfördelning till skolorna. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 10 oktober att 
motionen skulle besvaras på dagens sammanträde oavsett om motionären är 
närvarande. 

Sammanfattning 
Ove Raskopp föreslår i en motion att en förbättrad och rättvis beräknings-
modell av skolans kostnader skapas, enligt beskriven modell. Vinst 
genererad av skattemedel ska inte få tas ut och ett förbättrat resurs-
användande i Faluns skolor ska göras. 

Förslaget är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-04-03. 

Skolkontorets tjänsteskrivelse 2013-09-09. 

Protokoll från barn- och utbildningsutskottet 2013-09-16, § 39. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-10-01, § 190. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2013-10-10, § 211. 

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

 

Sänds till 
Ove Raskopp 

Skolkontoret 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 232 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Erbjud 
de äldre med etnisk bakgrund mat från andra kulturer 

KS0732/12 

Beslut 
Motionen är besvarad med hänvisning till att de äldre inom särskilt 
boende idag erbjuds fyra rätter att välja mellan varje dag. Flera av 
dessa rätter har sitt ursprung från andra länder. 
Stöd till anhörig utformas individuellt och anpassas till enskilda 
situationer. 
Vid anställning arbetar kommunen aktivt med att de anställda ska 
spegla kommunens befolkningssammansättning. 

 
 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att kommunstyrelsen får i uppdrag 
att arbeta för att det ska finnas flera alternativa erbjudande inom äldre-
omsorgen av mat från andra kulturer för dem som önskar det, vidare att 
anhörigstöd ska erbjudas på annat språk än svenska samt att omvårdnads-
förvaltningen bör uppmuntra anställningar med flerspråkighet. 

Omvårdnadsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse från den 1 
mars 2013 som svar på motionen. 

Kostenheten ställer sig bakom omvårdnadsnämndens svar. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-12-11. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2013-03-20, § 27/tjänsteskrivelse 2013-
03-01. 

Kostenhetens tjänsteskrivelse 2013-09-03. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-10-16, § 82. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-10-29, § 211. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christer Falk (S) och Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens 
förslag. Motionen är besvarad. 

Katarina Gustavsson (MP) och Patrik Andersson (V): Motionen bifalls. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
Motionären 

Omvårdnadsnämnden 

Kostenheten 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 233 Antagande av detaljplan för bostadshus vid 
Kopparvägen 

KS0343/12 

Beslut 
Detaljplan för bostadshus vid Kopparvägen antas. 

Sammanfattning 
Förslag till detaljplan för bostadshus vid Kopparvägen har upprättats på 
stadsbyggnads- och näringslivskontoret. Syftet med detaljplanen är att ändra 
markanvändningen från allmänt ändamål till bostäder, så att det bland annat 
blir möjligt att uppföra ett gruppbostadshus.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 12 juni 2012, stadsbyggnads-
kontoret i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan.   

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott lämnade den 13 november 2012  
planförslaget utan erinran.  

Efter att förslaget varit utställt för granskning godkände byggnadsnämnden 
den 5 september 2013 detaljplanen för antagande. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-19. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-10-15, § 118. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-10-29, § 212. 

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

Sänds till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 234 Godkännande av arrende- och genomförandeavtal 
mellan Falu kommun och Samuelsdals golfklubb 

 KS0457/12   

Beslut 
Undertecknade arrende- och genomförandeavtal med Samuelsdals 
Golf AB godkänns.  

Sammanfattning 
Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för Samuelsdals golfbana. Syftet med 
planen är att möjliggöra en utvidgning av golfbanan. Antagande av detaljplan för  
Samuelsdals golfbana behandlas på dagens sammanträde efter att detta ärende  
behandlats. 
Av framtagen granskningshandling framgår att marken för den befintliga golfbanan 
är upplåten med arrende och att även det tillkommande området för golfbanan ska 
upplåtas med arrende. Avtalsförslag har upprättats.  
Vidare föreslås att ett genomförandeavtal mellan kommunen och Samuelsdals  
Golf AB ska träffas angående utbyggnaden av golfbanan. 
Avtalet ska reglera till exempel allmänhetens tillgänglighet till elljusspår, 
andra gångvägar och parkering, anläggande av fotbollsplan, flytt av gångvägar  
och säkerhetsfrågor. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2013-05-16, § 89/tjänsteskrivelse 
2013-05-03. 

Förslag avtal om lägenhetsarrende 2013-10-08. 

Förslag genomförandeavtal 2013-10-08. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-10-15, § 119. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-10-29, § 213. 

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

Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden   

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret  
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Samuelsdals Golf AB  
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 235 Antagande av detaljplan för Samuelsdals golfbana 

KS0457/12 

Beslut 
Detaljplan för Samuelsdals golfbana antas. 

Sammanfattning 
Förslag till detaljplan för Samuelsdals golfbana har upprättats på 
stadsbyggnads- och näringslivskontoret. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra en utbyggnad av golfbanan.  
Kommunstyrelsen gav den 29 maj 2012 planuppdrag.   

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig den 19 mars 2013 efter 
genomfört samråd och lämnade då samrådsversionen av planförslaget utan 
erinran.  

Byggnadsnämnden uppdrog den 16 maj 2013 till byggnadsnämndens 
ordförande att, efter genomförd underrättelse, godkänna detaljplanen för 
antagande.  

I delegationsbeslut godkände byggnadsnämndens ordförande den 3 juni 
2013, detaljplanen för antagande, efter genomfört underrättelseskede.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-30. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-10-15, § 120. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-10-29, § 214. 

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

Sänds till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

Samuelsdals Golf AB 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 236 Antagande av Integrationspolitiska programmet 

KS0568/13 

Beslut 
Det reviderade Integrationspolitiska programmet daterat den 16 
september 2013 antas. 

 
 

Sammanfattning 
Arbetsmarknads- och integrationskontoret redovisar den uppföljning av det 
Integrationspolitiska programmet som genomförts i år och lämnar förslag 
till revidering av programmet. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-17. 

Förslag till Integrationspolitiskt program 2013-09-16. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-10-16, § 83. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-10-29, § 215. 

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

Yttranden 
Daniel Riazat (V), Åsa Nilser (FP) och Krister Andersson (-) yttrar sig i 
ärendet. 

Sänds till 
Nämnder och styrelser inkl Integrationspolitiskt program 2013-09-16 

Arbetsmarknads- och integrationskontoret 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 237 Beslut om Samverkansorganisation för vissa hjälp-
medelsfrågor med gemensam Hjälpmedelsnämnd  i 
Dalarna 

KS0565/13 

Beslut                                                             
1. Falu kommun godkänner förslaget att inrätta en gemensam 

Hjälpmedelsnämnd i Dalarna.  

2. Falu kommun utser Christer Falk (S) som ledamot och Catharina 
Hjortzberg-Nordlund (M) som ersättare i Hjälpmedelsnämnden. 

Sammanfattning 
Region Dalarna har beslutat att rekommendera alla länets kommuner och 
landstinget att godkänna förslaget om att inrätta en gemensam 
Hjälpmedelsnämnd i Dalarna och remitterar avtals- och reglementsförslag 
för besvarande. 

När hemsjukvården kommunaliserades kom också ansvaret för en stor del 
av hjälpmedlen i ordinärt boende över till kommunerna. För att inte tappa 
kompetens och den rationalitet som finns i att ha en, så långt möjligt, ge-
mensam hantering av resursen hjälpmedel så behöver länets 15 kommuner 
och landstinget samverka kring hjälpmedelshanteringen. Syftet är tillgång 
till funktionella och säkra hjälpmedel, god service oavsett bostadsort och 
huvudman dessutom en rationell och kostnadseffektiv verksamhet. Detta 
gäller inte minst i upphandlingssammanhang. För att detta ska vara möjligt 
så föreslås nu att en gemensam nämnd inrättas; Hjälpmedelsnämnden i 
Dalarna.  

Omvårdnadsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget men med tillägget 
att även upphandling av förbrukningsmaterial för den hälso - och sjukvård 
som bedrivs i hemsjukvård ska ingå i uppdraget. Det, samt några övriga 
justeringar, framgår i de tillägg, förtydliganden och justeringar i förslag till 
reglemente och avtal som anges i omvårdnadsnämndens svar till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Förslag från Region Dalarna 2013-09-11, inkl bilagor samt avtals- och 
reglementsförslag. 

Omvårdnadsnämndens beslut 2013-10-15/tjänsteskrivelse 2013-10-
15/bilaga 1 Synpunkter på remiss om Hjälpmedelsnämnd. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-10-29, § 216. 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

Sänds till 
Region Dalarna 

Omvårdnadsnämnden 

Valda 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 238  Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 

KS0081/13 

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av anmälda ärenden. 

Sammanfattning 
Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden: 

1. Protokoll från socialnämnden 2013-10-02 § 169: Rapportering av ej 
verkställda beslut LSS avseende andra kvartalet 2013. 
Diarienummer: KS0020/13 

2. Protokoll från socialnämnden 2013-10-02 § 170: Rapportering av ej 
verkställda beslut SoL avseende andra kvartalet 2013. 
Diarienummer: KS0020/13 

3. Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2013-09-26 § 129:  
Svar på medborgarförslag: Allmän lekplats i anslutning till skola och 
förskola i Enviken. 
Beslut: trafik- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget med 
motiveringen att för parkmark i Enviken gäller enskilt huvud-
mannaskap. 
Diarienummer: KS0328/13 

4. Revisionsrapport över Granskning av delårsrapport per 2013-08-31 
Diarienummer: KS0583/13 

5. Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län om ny ledamot/ersättare i 
kommunfullmäktige fr o m 2013-11-06 tom 2014-10-31. Efter 
avgående ledamot Ashti Azrafshan (S) är Sven-Erik Bertell (S) ny 
ledamot och Markus Ragnegård (S) ny ersättare. 
Diarienummer: KS0002/13 

6. Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län om ny ersättare i 
kommunfullmäktige fr o m 2013-11-06 tom 2014-10-31. Efter 
avgående ersättare Ingrid Näsman (KD) är Mattias Andersson (KD) 
ny ersättare. 
Diarienummer: KS0002/13 

7. Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län om ny ersättare i 
kommunfullmäktige fr o m 2013-11-06 tom 2014-10-31. Efter 
avgående ersättare Andrea Dorg (M) är Anders Myrholm (M) ny 
ersättare. 
Diarienummer: KS0002/13 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

8. Revisionsrapport över granskning av medlemskommunernas 
styrning och uppföljning av Räddningstjänsten Dala Mitt. 
Diarienummer: KS0652/13 

9. Anhållan till Länsstyrelsen om ny sammanräkning för ny ersättare i 
kommunfullmäktige i Falun efter Markus Ragnegård. 
Diarienummer: KS0002/13 

10. Protokoll från Borlänge kommun 2013-10-08 § 160 Yttrande över 
bildande av gemensam nämnd med ansvar för prövning och tillsyn 
utifrån läkemedelslag, alkohollag och tobakslag. 
Diarienummer: KS0482/13 

11. Protokoll från Säters kommun 2013-10-31 § 106 
Kommunsamverkan - prövning och tillsyn utifrån alkohollag, 
tobakslag och läkemedelslag - gemensam nämnd. 
Diarienummer: KS0482/13 

12. Svar på protokollsanteckning rörande Falu kommuns förvaltade 
stiftelser enligt kommunfullmäktiges beslut 2013-05-14 § 100. 
Diarienummer: KS0030/13 

13. Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län om ny ersättare i 
kommunfullmäktige fr o m 2013-11-13 tom 2014-10-31. Efter 
avgången ersättare Markus Ragnegård (S) är Lisbeth Mankler (S) ny 
ersättare. 
Diarienummer: KS0002/13 

14. Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige från 
Anders Myrholm (M). 
Diarienummer: KS0002/13 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 239 Avsägelse av uppdrage som styrelseordförande och 
ledamot i Lugnet i Falun AB samt fyllnadsval 

KS0002/13 

Beslut 
1. Jonny Gahnshag (S) entledigas som styrelseordförande och ledamot 

i Lugnet i Falun AB, från och med den 1 januari 2014. 

2. Bengt Gustafsson (opol) utses som ny styrelseordförande och 
ledamot i Lugnet i Falun AB från och med den 1 januari 2014. 

Sammanfattning 
Jonny Gahnshag begär att få bli entledigad som styrelseordförande och 
ledamot i Lugnet i Falun AB, från och med den 1 januari 2014. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2013-11-19. 

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

Yttranden 
Mikael Rosén (M) och Sten H Larsson (-). 

Sänds till 
Jonny Gahnshag 

Bengt Gustafsson 

Lugnet i Falun AB 

Förtroendemannaregistret 

Personalkontoret 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 240 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfull-
mäktige, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i 
kommunfullmäktiges valberedning, ledamot och andre 
vice ordförande i socialnämnden, ersättare i 
valnämnden samt ledamot i Falu stads besparingsfond 

KS0002/13 

Beslut 
Lilian Eriksson (M) entledigas från och med den 1 januari 2014 som 
ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot 
i kommunfullmäktiges valberedning, ledamot och andre vice 
ordförande i socialnämnden, ersättare i valnämnden samt ledamot i 
Falu stads besparingsfond. 

Sammanfattning 
Lilian Eriksson begär att från och med den 1 januari 2014 entledigas som 
ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i 
kommunfullmäktiges valberedning, ledamot och andre vice ordförande i 
socialnämnden, ersättare i valnämnden samt ledamot i Falu stads 
besparingsfond. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2013-11-10. 

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

Sänds till 
Lilian Eriksson 

Länsstyrelsen Dalarna 

Socialnämnden 

Valnämnden 

Falu besparingsfond 

Förtroendemannaregistret 

Personalkontoret 

 



 38 (65) 
 

Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 241 Avsägelse av uppdrag som ledamot i trafik- och 
fritidsnämnden samt fyllnadsval 

KS0002/13 

Beslut 
1. Sara Thunmarker (C) entledigas som ledamot i trafik- och 

fritidsnämnden. 

2. Camilla Sparring (C) utses som ny ledamot i trafik- och 
fritidsnämnden. 

3. Dan Westerberg (C) utses som ny ersättare i trafik- och 
fritidsnämnden. 

Sammanfattning 
Sara Thunmarkerbegär att bli entledigad som ledamot i trafik- och 
fritidsnämnden.  

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2013-11-06. 

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

Sänds till 
Sara Thunmarker 

Camilla Sparring 

Dan Westerberg 

Trafik- och fritidsnämnden 

Förtroendemannaregistret 

Personalkontoret 

 

 

 
 



 39 (65) 
 

Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 242 Begäran om dispens för att behålla uppdrag 

KS0002/13 

Beslut 
Viktor Zakrisson (S) får behålla sina förtroendeuppdrag i 
kommunstyrelsen och dess utskott under återstoden av 
mandatperioden trots att han flyttar till Leksands kommun. 

Sammanfattning 
Viktor Zakrisson kommer att flytta till Leksands kommun och hemställer 
därför till Falu kommunfullmäktige om att få behålla sina förtroendeuppdrag i  
kommunstyrelsen och dess utskott under återstoden av mandatperioden. 
 
Enligt kommunallagen 4 kap 8 § upphör ett uppdrag genast för en förtroendevald 
om hen upphör att vara valbar (genom att t.ex. flytta till en annan kommun).  
Fullmäktige får dock besluta att en förtroendevald som valts av fullmäktige  
(t.ex. till styrelsen eller nämnder) får ha kvar sina uppdrag under återstoden av 
mandatperioden. 

Beslutsunderlag 
Begäran om dispens 2013-11-10. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Monica Lindh (V): Avslag på begäran om dispens. 

Krister Johansson (S) och Richard Holmqvist (MP): Begäran om dispens 
godkänns. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
fullmäktige beslutar enligt Krister Johanssons och Richard Holmqvists 
förslag. 

Sänds till 
Viktor Zakrisson 

Skolkontoret 

Personalkontoret 

Förtroendemannaregistret 



 40 (65) 
 

Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 243 Svar på interpellation från Katarina Gustavsson (KD) 
ställd till berört kommunalråd: Samlokaliseringen av AIK 
och Räddningstjänsten i Falun är olämplig  

KS0004/13 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson ställer i en interpella-
tion frågor om samlokaliseringen av arbetsmarknads- och integrations-
kontoret (AIK) i Räddningstjänsten Dala Mitts lokaler i Falun är en lämplig 
lösning. Vidare frågas om personalen varit delaktig i beslutet och om en 
konsekvensanalys gjorts, samt om det inte varit bättre att samlokalisera med 
andra verksamheter av samma art. Slutligen ställs fråga om beslutet kommer 
att omprövas till förmån för andra lösningar som är mer lämpliga. 
Kommunalrådet Susanne Norberg svarar på interpellationen. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Katarina Gustavsson 2013-11-03. 

Svar på interpellation av Susanne Norberg 2013-11-07. 

Yttranden 
Susanne Norberg (S) redogör för sitt svar på interpellationen. 

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

I debatten deltar Agneta Ängsås (C). 

Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad. 

 

 
 

  



 41 (65) 
 

Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 244 Medborgarförslag: Hyra för idrottshallarna på Lugnet 

KS0606/13 

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

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att hyran för idrottshallar på Lugnet ska vara 
lika för de kommunala skolorna och friskolorna. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-10-16. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

 
 



 42 (65) 
 

Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 245 Medborgarförslag: Mer kultur i Falun 

KS0615/13 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och ungdomsnämnden 
för handläggning och beslut. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att mer kultur i Falun ska utvecklas genom 
att märka upp offentlig konst med titel, upphovsman och kort tillkomst-
historia. 
Inför även Stadsparksvandringar under kunniga ledare. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-09-20. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

 
 



 43 (65) 
 

Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 246 Medborgarförslag: Allmänna anslagstavlor 

KS0619/13 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 
handläggning och beslut. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att allmänna anslagstavlor placeras ut på 
lättgängliga platser i bostadsområden, med en jämn spridning över staden. 
Tavlorna ska kunna användas av vem som helst för att annonsera aktiviteter, 
underlätta kommunikationen mellan boende i närområdet och bidra till att 
skapa gemenskap. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-10-24. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

 
 



 44 (65) 
 

Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 247 Medborgarförslag: Måla kårebocken vid Pilborondellen 

KS0653/13 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 
handläggning och beslut. 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Kårebocken intill Pilborondellen målas 
röd så den syns bättre. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-11-06. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

 
 



 45 (65) 
 

Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 248 Motion från Kicki Stoor (V) och Daniel Riazat (V): 
Demokrati i praktiken 

KS0613/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunsfullmäktigeledamöterna Kicki Stoor och Daniel Riazat föreslår i 
en motion kallad ”Demokrati i praktiken”:  

1. Möteshandlingar och kompletterande möteshandlingar för Falu 
kommuns samtliga beslutsfattande organ ska vara tillgängliga för 
allmänheten. Samtidigt som ledamöter får tillgång till handlingar 
inför sammanträden ska även medborgarna kunna ta del av 
dessa. Denna beslutspunkt ska verkställas senast en månad efter 
att beslut fattats. 

2. Kommunstyrelsens sammanträden ska vara offentliga. I de fall 
där man behandlar sekretesshandlingar, som enligt lag är 
sekretess eller bör behandlas av enbart de förtroendevalda, ska 
självklart lagar och andra förordningar följas. Denna beslut-
spunkt ska verkställas senast fyra månader efter att beslut har 
fattats. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-10-22. 

Sänds till 
Motionärerna 

 
 



 46 (65) 
 

Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 249 Motion från Maria Gehlin (FAP) Anslå medel till 
fritidsgården i Bjursås så att verksamheten kan 
bedrivas med kommunalt anställd personal 

KS0626/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Maria Gehlin föreslår i en motion: 

1. Kommunfullmäktige ska anslå medel till Bjursås fritidsgård så att 
den kan hållas öppen med kommunalt anställd personal. 

2. Detta ska inte ske på bekostnad av Grycksbo fritidsgård. 

3. Verksamhetsanslaget till kommunens fritidgårdar ska utökas med 
ytterligare 20 000 kronor per år och kommunal fritidsgård  
(Totalt 50 000 kronor per år och fritidsgård). 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-10-28. 

Sänds till 
Maria Gehlin 

 
 



 47 (65) 
 

Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 250 Motion från Lars Broman (MP), Erik Eriksson (MP och 
Richard Holmqvist (MP): Ändra arbetsordningen och låt 
alla medborgarförslag komma tillbaka till kommunfull-
mäktige för beslut 

KS0633/13 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Lars Broman, Erik Eriksson och Richard 
Holmqvist föreslår i en motion att alla medborgarförslag ska beslutas i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Sänds till 
Lars Broman, Erik Eriksson och Richard Holmqvist 
 



 48 (65) 
 

Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 251 Motion från Lars Broman (MP) och Erik Eriksson (MP): 
Inför maxtid för inlägg i kommunfullmäktige genom en 
överenskommelse mellan partierna 

KS0634/13 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktigeledamöterna 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 och vid korta inlägg. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Sänds till 
Lars Broman och Erik Eriksson 
 
 



 49 (65) 
 

Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 252 Motion från Lars Broman (MP) och Erik Eriksson (MP): 
Trådbusslinje resecentrum - riksskidstadion 

KS0635/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Lars Broman och Erik Eriksson föreslår i 
en motion att en trådbusslinje inrättas mellan resecentrum och riksskid-
stadion. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Sänds till 
Lars Broman och Erik Eriksson 

 
 



 50 (65) 
 

Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 253 Motion från Lars Broman (MP) och Erik Eriksson (MP): 
Gör en spårväg för spårvagnar av Grycksbobanan 

KS0636/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Lars Broman och Erik Eriksson föreslår i 
en motion att Falu kommun satsar på batteridirivna spårvagnar mellan 
resecentrum och Grycksbo. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Sänds till 
Lars Broman och Erik Eriksson 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 254 Motion från Lars Broman (MP): Kommunen ska ordna 
med en sekulär begravningsplats för icke-troende 

KS0637/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Lars Broman föreslår i en motion att Falu 
kommun ordnar en sekulär begravningsplats för icke-troende medborgare. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Sänds till 
Lars Broman  

 
 



 52 (65) 
 

Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 255 Motion från Lars Broman (MP): Kommunen ska ta över 
beslut om begravningsavgiftens storlek 

KS0638/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Lars Broman föreslår i en motion att Falu 
kommun inkluderar begravningsavgiften i kommunalskatten. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Sänds till 
Lars Broman  

 
 



 53 (65) 
 

Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 256  Motion från Lars Broman (MP) och Erik Eriksson (MP): 
Infartsparkeringar med solcellstak öster och väster om 
centrum 

KS0639/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Lars Broman och Erik Eriksson föreslår i 
en motion att Falun förses med infartsparkeringar med solcellstak öster och 
väster om centrum. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Sänds till 
Lars Broman och Erik Eriksson 

 
 



 54 (65) 
 

Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 257 Motion från Lars Broman(MP) och Erik Eriksson (MP): 
Stoppa utförsäljningen av Kopparstadens hyres-
lägenheter 

KS0640/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

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

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Sänds till 
Lars Broman och Erik Eriksson 

 
 



 55 (65) 
 

Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 258 Motion från Lars Broman (MP) och Erik Eriksson (MP): 
Gör en skulpturpark, Selma Lagerlöfs park 

KS0641/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

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

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Sänds till 
Lars Broman och Erik Eriksson 

 
 



 56 (65) 
 

Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 259 Motion från Lars Broman (MP): Pröva 16-årsgräns i 
kommunalvalet 

KS0642/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Lars Broman föreslår i en motion att Falu 
kommun ansöker om att som försöksverksamhet få låta alla medborgare 
som har fyllt 16 år rösta i kommunalvalet. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Sänds till 
Lars Broman  

 

 
 



 57 (65) 
 

Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 260 Motion från Lars Broman (MP) och Erik Eriksson (MP): 
Gör saluhall av Kristinegatan mellan Fisktorget och 
Stora torget 

KS0643/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Lars Broman och Erik Eriksson föreslår i 
en motion att Kristinegatan mellan Fisktorget och Stora torget förses med 
glastak och upplåts för mat- och serveringsstånd. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Sänds till 
Lars Broman och Erik Eriksson 

 
 



 58 (65) 
 

Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 261 Motion från Lars Broman (MP) och Erik Eriksson (MP): 
Vägtull mellan Falun och Borlänge för förskottering av 
dubbelspår mellan städerna 

KS0644/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Lars Broman och Erik Eriksson föreslår i 
en motion införande av vägtull mellan Falun och Borlänge för att finansiera 
en förskottering av dubbelspår mellan städerna. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Sänds till 
Lars Broman och Erik Eriksson 

 
 



 59 (65) 
 

Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 262 Motion från Lars Broman (MP) och Erik Eriksson (MP): 
Solcellsfält med falubor som andelsägare 

KS0645/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Lars Broman och Erik Eriksson föreslår i 
en motion att Falu kommun tar initiativ till ett andelsägt solcellsfält. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Sänds till 
Lars Broman och Erik Eriksson 

 
 



 60 (65) 
 

Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 263 Motion från Lars Broman (MP), Erik Eriksson (MP) och 
Richard Holmqvist (MP): Biogasmack i Falun 

KS0646/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Lars Broman, Erik Eriksson och Richard 
Holmqvist föreslår i en motion att Falu kommun snarast verkar för att en 
biogasmack byggs i Falun. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Sänds till 
Lars Broman, Erik Eriksson och Richard Holmqvist 

 
 



 61 (65) 
 

Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 264 Motion från Lars Broman (MP) och Erik Eriksson (MP): 
Markera Faluns plats på Sverigekartan genom att bygga 
Sveriges högsta byggnad 

KS0648/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Lars Broman och Erik Eriksson föreslår i 
en motion att Faluns plats på Sverigekartan ska markeras genom att bygga 
Sveriges högsta byggnad i trä. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Sänds till 
Lars Broman och Erik Eriksson 

 
 



 62 (65) 
 

Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 265 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 remitteras till kommunstyrelsen. 

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

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Sänds till 
Lars Broman och Erik Eriksson 

 
 



 63 (65) 
 

Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 266 Motion från Dan Westerberg (C): Utred hur 
Räddningstjänsten Dala-Mitts räddningsstation 
i Falun kan samordnads med landstingets 
ambulansverksamhet 

KS0654/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Dan Westerberg föreslår i en motion att 
Falu kommun tar initiativ till att utreda hur Räddningstjänsten Dala-Mitts  
räddningsstation i Falun kan samordnas med landstingets ambulans-
verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-06. 

Sänds till 
Dan Westerberg 
 



 64 (65) 
 

Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 267 Motion från Mats Dahlström (C) och Agneta Ängsås (C): 
Öppna Kopparvågen för publik verksamhet t ex 
turistbyrån 

KS0656/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna 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. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-07. 

Sänds till 
Mats Dahlström och Agneta Ängsås 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum 

  2013-11-21 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 268 Motion från Helena Fridlund (S): Tillgänglighetsplan för 
trafik- och fritidsförvaltningen 

KS0671/13 

Beslut 
    Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Helena Fridlund föreslår i en motion att 
Falu kommun fortsätter arbetet med att få kommunen tillgänglig för alla 
genom att trafik- och fritidsnämnden får i uppdrag att under år 2014 påbörja 
arbetet med att upprätta en tillgänglighetsplan och att öronmärkta pengar 
anslås i deras budget för de närmaste tre åren samt att tillgänglighetsarbetet 
finns med i kommande driftsbudgetar. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-19. 

Sänds till 
Helena Fridlund 
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