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§ 106   Kommunfullmäktiges ansvarsprövning 

    
Beslut 
 

Kommunstyrelsen, nämnderna, överförmyndaren och de gemensamma  
nämnderna, för upphandlingssamverkan, hjälpmedel och alkohol- tobak- och 
läkemedelstillsyn samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 med hänvisning till revisionsberättelsen. 

 
Protokollsanteckning 
Samtliga fullmäktigeledamöter som är redovisningsskyldiga till kommunen eller 
sådan redovisningsskyldigs närstående som avses i 5 kap 20 a § kommunallagen  
anmäler jäv och deltar ej i handläggning och beslut avseende frågan om ansvarsfrihet  
för den nämnd/styrelse som berör vederbörande. 

Sammanfattning 
Kommunrevisorerna har genomfört sin övergripande granskning av kommun-
styrelsens, nämndernas, överförmyndarens  samt de gemensamma nämndernas 
verksamhet 2014. Denna granskning görs varje år som en del av revisionsprocessen 
för att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Kommunrevisionen tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna, överförmyndaren  
och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. 

Enligt bestämmelserna i kommunallagen KL (1991:900), åvilar det kommun-
fullmäktige en motiveringsskyldighet vilken kräver att beslutet att bevilja eller vägra 
ansvarsfrihet motiveras, såtillvida detta inte är uppenbart obehövligt. Uppenbart 
obehövligt kan till exempel vara när revisorerna inte riktar någon anmärkning, eller 
framfört kritik på annat sätt mot någon del av den kommunala verksamheten och det 
under kommunfullmäktiges behandling inte heller framkommit någon omständighet 
som leder till en annan bedömning (prop. 2005/06:55 s. 56). Syftet bakom regeln är 
att förtydliga kommunfullmäktiges ansvarsprövning. Det finns även en möjlighet för 
kommunfullmäktige att rikta egna anmärkningar även där revisorerna inte gjort det. 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 april 2007 att det är kommunfullmäktiges 
presidium som ska bereda ansvarsprövningen innan kommunfullmäktige beslutar i 
frågan om ansvarsfrihet. 

Kommunrevisionens ordförande Leif Bergh överlämnar revisionsberättelsen med 
granskning av verksamheten i kommunstyrelsen, nämnderna, överförmyndaren  
och de gemensamma nämnderna, för upphandlingssamverkan, hjälpmedel och alkohol- 
tobak- och läkemedelstillsyn och kommenterar densamma.  
 
Beslutsunderlag 
Revisonsberättelse för år 2014. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Karl-Erik Pettersson: Enligt beslutet. 

Katarina Gustavsson (KD): Avslag till ansvarsfrihet. Kristdemokraterna vill kraftigt 
markera att det inte är okey att leva över sina tillgångar. De anser att det framförallt är 
ledning och styrning som saknas. De ser att mer resurser kommit in i form av skatter men 
de har ändå inte förmåtts att använda pengarna på rätt sätt. Det är illavarslande att 
kostnaderna överstiger inkomsterna och att inte kvalitén har ökat.  
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med sitt eget förslag. 
 
___________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommunrevisionen 
Samtliga nämnder, förvaltningar och kontor 
Överförmyndaren 
Gemensamma nämnderna, för upphandlingssamverkan, hjälpmedel och alkohol- tobak- 
och läkemedelstillsyn   
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§ 107   Årsredovisning för Falu kommun 2014 

 KS0006/15  
Beslut 
 

1. Årsredovisningen för 2014 med däri gjorda dispositioner godkänns. 

2. Över- och underskott mot budget ska hanteras i enlighet med av 
kommunfullmäktige fastställda regler för ekonomistyrning. 

3. 2014 års resultat, 14,6 mnkr, överförs till balanserat resultat.   

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Susanne Norberg och ekonomichef Kjell Nyström  
lämnar Falu kommuns årsredovisning för 2014, med förslag till beslut. 

Ekonom Ann Lissåker föredrar ärendet. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsen förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontoret tjänsteskrivelse 2015-03-26, 2015-04-13. 

Årsredovisning 2014. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-31 § 60, 2015-04-14, § 86. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Mikael Rosén (M), Patrik Andersson (V), 
Svante Parsjö Tegnér (FP), Madelene Vestin (SD), Erik Eriksson (MP) och Jonny 
Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Yttranden 
Maria Gehlin (FAP), Dietmar Gleich (FP) och Jan E Fors (M) yttrar sig i ärendet. 
  

_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till  
Kommunrevisionen 
Samtliga nämnder, förvaltningar och kontor  
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§ 108   Godkännande av årsredovisning 2014 för Falu  
            kommuns förvaltade stiftelser 
 KS0030/15  
Beslut 
 

Årsredovisningen för 2014 för Falu kommuns förvaltade 
stiftelser med däri gjorda dispositioner godkänns. 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Susanne Norberg överlämnar årsredovisningen  
2014 för Falu kommuns förvaltade stiftelser. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-03-05. 
Årsredovisning för Falu kommuns samförvaltade stiftelser 2014. 
Protokoll från ledningsutskottet 2015-04-14, § 49. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-28, § 94. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
___________________________________________________________________ 

Sänds till 
Länsstyrelsen i Dalarna, Rättsenheten 

Ekonomikontoret 
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§ 109   Begäran om överföring av investeringsmedel från  
            2014 till 2015 
 KS0014/15  
 
Beslut 
 

1. Serviceförvaltningen, kommunfastigheters investeringsbudget år 2015 
utökas med 45,3 mnkr för att slutföra pågående investeringsprojekt från 
2014. 

2. I övrigt återremiss (minoritetsåterremiss) gällande övriga föreslagna 
överföringar för att omarbetas och integreras med den investerings-
budget som redan finns.  

 
Sammanfattning 
Förvaltningarna lämnar årligen in begäran om överföring av investeringsmedel för 
pågående projekt som har försenats och därmed inte avslutats under innevarande år.  
Årets överföring från 2014 föreslås till 79,0 mnkr. Förutom de nu begärda överföringarna 
av investeringsmedel har kommunfullmäktige i november 2014 redan beslutat om en 
investeringsram på 226 mnkr med prioriterade projekt för 2015.  
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag gällande överföring av 45,3 miljoner kronor 
avseende serviceförvaltningen, kommunfastigheter. 
Kommunstyrelsen föreslår även att,  

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget år 2015 utökas med 
28,2 mnkr för att slutföra pågående investeringsprojekt från 2014. 

2. Omvårdnadsnämndens investeringsbudget år 2015 utökas med 1,6 mnkr för att 
slutföra pågående investeringsprojekt från 2014. 

3. Ledningsförvaltningen, kommunikationskontorets investeringsbudget år 2015 
utökas med 3,8 mnkr för att slutföra pågående investeringsprojekt från 2014. 

 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-04-14. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-28, § 92.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Anna Fält (S) och Richard Holmqvist (MP): 
Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Mikael Rosén (M) med instämmande av Björn Ljungqvist (M), Patrik Andersson (V), 
Maria Gehlin (FAP), Katarina Gustafsson (KD), Madelene Vestin (SD) och Svante Parsjö 
Tegnér (FP): Enligt kommunstyrelsens förslag gällande överföring av 45,317 miljoner  
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kronor avseende serviceförvaltningen, kommunfastigheter. I övrigt återremiss  
gällande övriga föreslagna överföringar för att omarbetas och integreras med den 
investeringsbudget som redan finns, bilaga § 109. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden prövar kommunstyrelsens förslag om överföring gällande 45,3 miljoner 
kronor och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden, Mikael Roséns m fl förslag om återremiss, gällande övriga 
föreslagna överföring mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att ärendet ska återremitteras (minoritetsåterremiss). 
 
Yttranden 
Mats Dahlström (C), Monica Lindh (V) och Jenny Drugge (C) yttrar sig i ärendet., 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Serviceförvaltningen 
Ledningsförvaltningen 
Omvårdnadsnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
 
  



Yrkande 

Återremiss av del av ärende om "överföring" av investeringsmedel 

Den rödgröna majoriteten föreslår att KF ska godkänna "överföring" av 
investeringsmedel från 20 14 till 20 15. Det föreslagna beloppet uppgår till 
sammanlagt 79 miljoner kronor utöver de 226 miljoner som redan ligger i budgeten. 
Detta innebär alltså en investeringsnivå på sammanlagt 305 miljoner kronor för 2015! 

Den föreslagna investeringsnivån är dubbelt så hög som kommunen klarar och 
medför ett ytterligare upplåningsbehov på runt 150 miljoner kronor. Detta är inte 
rimligt! 

Den korta tid som stått oss till buds har inte tillåtit oss att göra en fullständig 
prövning av alla de investeringar som ingår i de sammanlagt 305 miljonerna. 
Dessutom har en tredjedel av året redan gått när frågan nu kommer upp för prövning 
och många objekt har redan påbörjats trots att det saknas beslut om fmansiering. 
Detta är mycket anmärkningsvärt och innebär att de rödgröna struntar i de 
demokratiska grundreglerna och ställer den folkvalda församlingen inför fullbordat 
faktum. 

Frågan borde ha kommit upp så snart den var känd, dvs i slutet av 2014. Då hade den 
kunnat beaktas innan 2015 och den sammanlagda investeringsnivån inte blivit så 
astronomisk. 

För att inte störa pågående processer vad avser bland annat förskolor och 
äldreboenden känner vi oss tvungna att medge "överföring" av de 45,317 miljoner 
som avser Serviceförvaltningen, kommunfastigheter. 

Vi yrkar dock att ärendet i övrigt återremitteras för att omarbetas och integreras med 
den investeringsbudget som redan finns. Det krävs med andra ord en helt ny 
investeringsbudget där tidigare gjorda prioriteringar ställs mot dem som nu föreslås. 
Totalbeloppet måste hanrna inom rimliga gränser genom att objekt skjuts på 
framtiden, förbilligas eller helt enkelt utgår. 

/~~'-
Mikael Rosen (m) 

(}.~c, ('\€ÅtL-L~ lfctf' J 

#L-ev) 
~b 
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§ 110   Hemställan om kapitaltillskott till Västra Falun  
            Fastigheters AB 

 KS0268/15  
 
Beslut 
 

1. Ett aktieägartillskott lämnas till Västra Falun Fastighets AB om 
1 500 000 kronor. 

2. Aktieägartillskottet finansieras inom ramen för kommun-
styrelsens finansförvaltning (K900). 

Sammanfattning 
Västra Falun Fastighets AB, som är helägt av Falu kommun, har den 30 mars 2015 
inkommit med en begäran om aktieägartillskott om 1 500 000 kronor för att 
säkerställa att bolaget inte ska ha förbrukat aktiekapitalet inom de närmaste 
månaderna. Bakgrunden är att bolaget dels prognostiserar en förlust i löpande 
förvaltning under året om ca 700 000 kronor och dels att bolaget planerar en 
arkeologisk slutundersökning inom en av bolagets fastigheter samt en oljesanering. 
Dessa åtgärder måste genomföras för att möjliggöra en nybyggnation i kvarteret.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om kapitaltillskott till Västra Falun Fastighets AB 2015-03-30. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-03-31. 

Protokoll från ledningsutskottet 2015-04-14, § 50. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-28, § 93. 

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

Sänds till 
Västra Falun Fastighets AB 
Ekonomikontoret 

 

 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 14 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
§ 111   Falu kommuns hederspris för goda idrottsliga 
           prestationer    
    

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige uppvaktar kommunens mest framstående idrottsutövare som 
under 2014/15 har vunnit medaljer i stora mästerskap. 

Falu kommuns hederspris för goda idrottsliga insatser delas ut varje år till vinnare av 
officiellt SM (senior- och juniorklass) eller då den aktive placerat sig på medaljplats 
vid NM, EM, VM (senior- och juniorklass) eller motsvarande. Plaketten delas ut till 
aktiva som normalt representerar en förening i kommunen under tiden april 2014 - 
april 2015. 

Uppvaktningen inleds med ett anförande av kommunfullmäktiges ordförande 
Karl-Erik Pettersson. Vid utdelningen av plaketter och blommor till medaljörena 
medverkar kultur- och fritidsnämndens ordförande Staffan Nilsson, 
förvaltningschef Pelle Ahnlund och friskvårdsinspiratör Camilla Malmling. 

På följande sidor följer en sammanställning av medaljörerna och deras 
prestationer, bilaga § 111. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Klubb  Namn Prestation Idrottsgren 
Falu CK Jenny Rissveds 

 
Jenny Stenerhag 
Frida Knutsson 

SM-guld 
SM-guld 
SM-guld 
JSM-guld Velodrom 
JSM-guld Velodrom 
JSM-guld Velodrom 
JSM-guld Velodrom 

Sprint 
Cross Country 
Långlopp 
Elemenering 
Poänglopp 
Tidslopp 
Sprint 

Måndagsklubben 
Crossfit Falun 

Angelica Bengtsson 
Marcus Herou 
Malin Nyström 
Malin Contreras-
Tittonen 
Viktor Prim 
Karl-Oskar Larsson 

EM-brons-lag 
EM-brons-lag 
EM-brons-lag 
EM-brons-lag 
 
EM-brons-lag 
EM-brons-lag 

Crossfit 
Crossfit 
Crossfit 
Crossfit 
 
Crossfit 
Crossfit 

Falu Sport och 
pistolskytteklubb 

Andreas Martinsson 
Arnold Broberg 
Jan-Ola Jansson 

SM-guld-lag 
SM-guld 
SM-guld- lag 

Pistol PPC 
Snabb pistol 
Pistol PPC 

Dalarnas 
Distansryttarförening 

Annelie Eriksson NBM-brons 
 
NBM-silver-lag 

Distansritt med hästen 
Shajfaklaan ox i Norge 
Distansritt med hästen 
Shajfaklaan ox i Norge 

OK Kåre Kajsa Engström 
 
 
 
 
 
Marcus Hylén 
 

JVM-guld medeldistans 
 
JSM-guld sprint 
 
JSM-guld medeldistans 
 
SM-guld medeldistans 

Mountainbike-
orientering 
Mountainbike-
orientering 
Mountainbike-
orientering 
Mountainbike-
orientering 

IBF Falun Alexander Galante 
Carlström 
Rasmus Enström 
Jonas Adriansson 
Jonas Svahn 
Johan Rehn 
Emil Johansson 
Mattias Carlgren 
Thomas Holmgren 
Johannes Larsson 
Johannes Skog 
Adam Fernqvist 
Johan Fahlström 
Måns Parsjö –Tegner 
Hassan Hajo 
Ciya Hajo 
Casper Backby 
Alexander Hallén 
Jack Kvist 
Tiitu Tero 

VM-guld 2014,SM -guld2015 
 
VM-guld 2014,SM -guld 2015 
VM-guld 2014,SM -guld 2015 
VM-guld 2014,SM -guld 2015 
VM-guld 2014,SM -guld 2015 
VM-guld 2014,SM -guld 2015 
SM-guld 2015 
SM-guld 2015 
SM-guld 2015 
SM-guld 2015 
SM-guld 2015 
SM-guld 2015 
SM-guld 2015 
SM-guld 2015 
SM-guld 2015 
SM-guld 2015 
SM-guld 2015 
SM-guld 2015 
SM-guld 2015 

Innebandy 
 
Innebandy 
Innebandy 
Innebandy 
Innebandy 
Innebandy 
Innebandy 
Innebandy 
Innebandy 
Innebandy 
Innebandy 
Innebandy 
Innebandy 
Innebandy 
Innebandy 
Innebandy 
Innebandy 
Innebandy 
Innebandy 

 



Falu IK Friidrott Johan Carlqvist 
 
Tove Ågren 
 
Andreas Gustavsson 
 
 
 
Ragnar Karlsson 

Finnkampen SM-guld 
M 22 
NJM –guld 
SJM-guld 
NJM-silver 
 
SJM-guld 
 
SJM-guld 
SJM-guld 

Spjut 
 
Stafett 
200 m 
110 m häck,300 m 
häck,Stavhhopp,Tiokamp 
110 m häck,300 m 
häck,Stavhhopp,Tiokamp 
Kula 
Viktkastning 

Falu Kanotklubb Lovisa Arvidsson 
Bo-Marcus Lidström 
Isak Öhrström 
Erik Garmo 
Johan Strandberg 

JSM-guld 
SM-guld 
SM-guld-lag 
SM-guld-lag 
SM-guld-lag 

C1 Dam 
K1 Herr Veteran 
C1 Herr Senior,K1 Herr Senior 
K1 Herr Senior 
K1 Herr Senior 

Falu Draghundsklubb Kristina Norberg 
 
Hanna Bergman 
Cajsa Grape 
 
 
 
Mikael Pettersson 

NM-brons 
SM-guld 
NM-guld 
VM-brons 
VM-brons 
SM-guld 
SM-guld 
VM-brons 
EM-brons 
SM-guld 
SM-guld 

Cykel 
Kickbike 
Cykel 
Combined 
Lina 
Pulka 
Lina 
Lina 2 hundar 
Kickbike 2 hundar 
Combined 
Kickbike 2 hundar 

Falu Borlänge SK Calle Halvarsson 
 
 
Oskar Svensson 
 
Jonas Eriksson 

VM-silver 
SM-guld 
SM-guld 
JSM-guld 
JSM-guld 
JSM-guld 

Stafett 
50 km 
15 km 
20 km H 20 
10 km H 20 
20 km H 18 

 



 Sammanträdesprotokoll 15 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
  

§ 112   Godkännande av tillägg till taxa för Falu kommuns 
            allmänna vatten- och avloppsanläggning gällande  
            särtaxa inom Länsbodarna och Herrgårdsviken- 
            Sundet 
 KS0216/15  
 
Beslut 

Tillägg till taxa för Falu kommuns allmänna vatten och avlopps- 
anläggning gällande särtaxa inom Länsbodarna och Herrgårdsviken-  
Sundet, att gälla från och med den 8 maj 2015, godkänns. 

 
Sammanfattning 
Falu och Energi & Vatten AB (FEV) föreslår inga principiella ändringar i taxan. 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 12 februari 2015 
att inrätta ett verksamhetsområde enligt vattentjänstlagen för områdena  
Länsbodarna och Herrgårdsviken-Sundet samt att särtaxa enligt vatten- 
tjänstlagen ska tillämpas. Vattentjänstlagen kräver att kommunfullmäktige  
reviderar taxan där det klart framgår i vilka områden särtaxan tillämpas. 
Enligt vattentjänstlagen ska kostnaderna för den allmänna VA-anläggningen  
fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. Om vatten- 
tjänsterna för en viss fastighet eller vissa fastigheter på grund av särskilda  
omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra 
fastigheter i verksamhetsområdet ska avgifterna bestämmas med hänsyn till  
skillnaderna (särtaxa). 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag exklusive från när beslutet ska gälla. 
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-03-18. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-04-13, § 47. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-28, § 95. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C) med instämmande av Mikael Rosén (M): Enligt kommun- 
styrelsens förslag med ändring av att beslutet ska gälla från och med den  
8 maj 2015. 
 
Yttranden 
Dietmar Gleich (FP), Ragnar Kroona (S) och Jenny Drugge (C) yttrar sig i ärendet. 
 



 Sammanträdesprotokoll 16 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
___________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Falu Energi & Vatten AB 

 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 17 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
§ 113   Försäljning av del av Hälsinggården 24:1,  
            Hälsinggårdsskolan  
 KS0673/14  
 
Beslut 

Markanvisningsavtal avseende fastigheten Hälsinggården 24:1,  
del av, godkänns.  

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens fastighetsutskott behandlade ärendet den 7 september 2014. 
Därefter påbörjade stadsbyggnads- och näringslivskontoret planering av försäljning. 

Redovisning av anbud samt genomförd försäljningsprocess behandlades i 
kommunstyrelsens utvecklingsutskott den 16 mars 2015 och uppdrag att upprätta 
markanvisningsavtal enligt diskussionerna på sammanträdet gavs.  

Kommunstyrelsen beslutade den 28 april 2015 att ge kommunstyrelsens ordförande 
tillsammans med exploateringschefen i uppdrag att underteckna 
markanvisningsavtalet.   

 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-28. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-28, § 96.   

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
  
___________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 18 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
§ 114   Utökning av verksamhetsområdet för den allmänna 
            VA-anläggningen för ny detaljplan för bostäder  
            mellan Herrhagsvägen och Björklunden 
 KS0250/15  
Beslut 
 

 Verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen avseende vatten,  
 spillvatten samt dag- och dränvatten utökas att omfatta den planerade  
 bostadsbebyggelsen mellan Herrhagsvägen och Björklunden.  

 
Sammanfattning 
Det planerade nya bostadsområdet mellan Herrhagsvägen och Björklunden är  
beläget utanför verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen. Inför  
utbyggnaden av VA-nätet till det nya bostadsområdet ska kommunfullmäktige  
fatta beslut om utökning av verksamhetsområdet. Beslutet om utökningen av 
verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen avseende vatten,  
spillvatten samt dag- och dränvatten omfattar den andra etappen av utbyggnaden  
för bostäder vid Herrhagsvägen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 maj 2014 om utvidgning av verksamhets- 
området för VA för den första etappen. Detaljplanen för den andra etappen var 
utställd för granskning under tiden den 11 mars till den 7 april 2015. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 november 2007 att utökning och  
inskränkning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen bestäms 
av kommunfullmäktige efter samråd med Falu Energi & Vatten AB.  
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-31. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-04-13, § 48. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-28, § 97.   

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
___________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Falu Energi & Vatten AB  



 Sammanträdesprotokoll 19 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
§ 115   Utvidgning av verksamhetsområde för allmänt  
            vatten och spillvatten i Björklunden och  
            Lövhyddan 

 KS0253/15  
 
Beslut 

 Verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen avseende vatten 
 och spillvatten utökas till att omfatta Björklunden och Lövhyddan. 

 
Sammanfattning 
Under arbetet med Falu kommuns VA-plan konstateras att området 
Björklunden/Lövhyddan har högt grundvatten och nära till berg vilket ger risk  
för påverkan från avloppen på dricksvattnet. För att åtgärda denna typ av problem  
inom Falu tätort är den mest lämpliga lösning att området tas in i det allmänna  
VA-nätet. I VA-planearbetet konstaterades att detta bör göras i samband med att 
bostadsområde för småhus byggs i skogsområdet mellan Herrhagen och Björklunden. 
 
Kommunfullmäktige antog den 13 mars 2014 ett detaljplaneprogram för området 
Herrhagen-Björklunden. Programmet utreder förutsättningar och möjlig utbredning 
för den exploatering av småhus som för närvarande pågår mellan Herrhagsvägen och 
Björklunden. I programmet sägs att i samband med utbyggnad av allmänt VA inom 
nybyggnadsomårdet ska också fastigheterna i Björklunden/Lövhyddan tas in i 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-01. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-04-13, § 49. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-28, § 98.   

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
___________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Länsstyrelsen, Dalarnas län 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Falu Energi & Vatten AB 
  



 Sammanträdesprotokoll 20 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
§ 116   Ansökan om bidrag ur stiftelsen Samfond K1 2015 

 KS0236/15  
 
Beslut 

1. Stiftelsens disponibla medel, 109 646 kronor, fördelas lika mellan kultur- och 
fritidsförvaltningens två ansökningar gällande dels brandskydd av  
kulturfastigeter och dels kulturreservatet Dikarbacken.  
 

2. Ansökan från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning avslås.  
 
Sammanfattning 
Kungörelse om att bidrag kan sökas ur rubricerad stiftelse har varit anslagen på 
kommunens anslagstavla i rådhuset under tiden den 2 december 2014 till den  
21 januari 2015. 
 
Tre ansökningar har inkommit, dels från Falu kommuns miljö- och samhälls- 
byggnadsförvaltning om bidrag på 100 000 kronor till att hålla en standard, utöver  
normal kommunal standard, på planteringar i centrala stadsparker i Falun, dels från  
kultur- och fritidsförvaltningen om bidrag med 100 000 kronor som delfinansiering för att 
genomföra ett projekt som syftar till att öka brandskyddet i tio kulturfastigheter inom Falu 
kommun och dels från samma förvaltning om bidrag med 100 000 kronor som 
delfinansiering för att genomföra ett mångårigt projekt för att restaurera kulturreservatet 
Dikarbacken.  
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-03-26. 
Protokoll från ledningsutskottet 2015-04-14, § 51. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-28, § 99.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
___________________________________________________________________ 

Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kultur- och fritidsförvaltningen  

Ekonomikontoret  



 Sammanträdesprotokoll 21 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
§ 117   Godkännande att ingå i gemensam språk-  
            tolksnämnd i Dalarna 
 KS0245/15  
Beslut 

1. Samarbetsavtal samt reglemente för språktolknämnden godkänns och  
gäller från och med den 1 juni 2015. 

2. Socialnämndens presidium utses till Falu kommuns representation (en ledamot och 
två ersättare) i språktolkarnämnden. 

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

Protokollsanteckning II 
Maria Gehlin (FAP): Uppmaning till att använda telefontolk oftare samt att en maxgräns 
för reseersättning för tolkar är reglerad. 

Sammanfattning  
Nämnden ska, inom ramen för den kommunala kompetensen, utföra språktolkför-
medlingstjänster. Nämnden ska också teckna uppdragsavtal med tolkar för att  
tillgodose myndigheternas egna behov av kompetenta och tillgängliga kontakttolkar. 
Borlänge kommun är värdkommun. 

Språktolknämnden i Dalarna ska bestå av två ledamöter och ersättare vardera för Borlänge 
kommun och Landstinget Dalarna, samt en ledamot och två ersättare vardera för övriga 
deltagande kommuner. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens beslut exklusive punkt två gällande val.  
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-04-20. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-28, § 100.  
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Katarina Gustavsson (KD) och  
Maria Gehlin (FAP): Enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg att socialnämndens 
presidium utses som Falu kommuns representation (en ledamot och två ersättare) i 
språktolkarnämnden. 
 
Yttranden 
Christina Knutsson (S), Monica Lindh (V), Madelene Vestin (SD), Sofie Eriksson (S) och 
Lars Jerdén (S) yttrar sig i ärendet. 
 



 Sammanträdesprotokoll 22 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Socialnämnden 
Borlänge kommun 
Landstinget Dalarna 
Gagnefs kommun 
Hedemora kommun 
Leksands kommun 
Mora kommun 
Orsa kommun 
Smedjebackens kommun 
Säters kommun 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 23 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
§ 118   Antagande av kommunikationspolicy och  
            kommunikationsplattform 

  
 KS0672/14  
Beslut 

1. Kommunikationspolicyn antas med tillägg av ett fjärde perspektiv,  
att kommunen marknadsförs mot målgrupper utanför Falun för att stimulera  
turism, event, kongresser, läger, inflyttning och nyetablering m.m.  
 

2. Kommunikationsplattformen antas. 

3. Kommunstyrelsen får fatta beslut om ändring i det fjärde perspektivet analogt  
med övrig hantering gällande mindre justeringar i kommunikationspolicyn och 
kommunikationsplattformen samt tillägg av bilagor till respektive dokument. 

Sammanfattning  
Falu kommun måste bli tydligare i sin kommunikation. Tydlighet skapas genom 
igenkänning – man ska veta hur Falu kommun ser ut (bild, språk och form) och man 
ska veta vad kommunen står för. Falu kommuns kommunikationsstrategi består av 
flera delar, varav två av dem bildar grunden för vår kommunikationsstrategi. Övriga 
delar är grafisk profil, kanalstrategi, evenemangsstrategi, marknadsförings- och 
sponsringsstrategi. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunikationskontorets tjänsteskrivelse 2015-04-15. 
Kommunikationspolicy. 
Kommunikationsplattform. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-28, § 101.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Richard Holmqvist (MP) och Joakim  
Storck (C): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Patrik Andersson (V) och Katarina Gustavsson (KD): Avslag. 
 
Jan E Fors (M) med instämmande av Jonny Gahnshag (S) och Knut C.A. Scherman (SD): 
Enligt kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkandet ”att de i kommunikationspolicyns 
tre perspektiven utökas till ett fjärde, att marknadsföra kommunen mot målgrupper utanför 
Falun för att stimulera (turism, event, kongresser, läger, inflyttning och etablering). Vidare 
att kommunstyrelsen får det uppdraget och fatta beslut om ändring i denna riktning i 
enlighet med beslutsförslaget att kommunstyrelsen får göra mindre justeringar”.  
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 24 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
Därefter prövar ordföranden tilläggsyrkandet och finner att kommunfullmäktige 
bifaller det. 
 
Yttranden 
Svante Parsjö Tegnér (FP) och Susanne Norberg (S) yttrar sig i ärendet. 
 
  
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommunikationskontoret 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 25 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
§ 119   Svar på interpellation från Svante Parsjö Tegnér (FP)  
            ställd till ansvarigt kommunalråd Hur sköts  
            diarieföringen för byggprojektet ”Södra centrum”? 
 KS0004/15  
 
Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér (FP) ställer i en interpellation till ansvarigt kommunalråd följande 
frågor om hur diarieföringen för byggprojektet ”Södra centrum” sköts. 
 

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

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

3. Om diarieföringen brustit – vilka åtgärder kommer att vidtas? 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 april 2015 att interpellationen får ställas. 
 
Ordförande för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Jonny Gahnshag (S) svarar på 
interpellationen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Svante Parsjö Tegnér 2015-02-06. 

Svar på interpellationen från Jonny Gahnshag 2015-03-11, reviderad 2015-04-30. 

 

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

Svante Parsjö Tegnér (FP) kommenterar svaret. 
 
I debatten deltar Patrik Andersson (V), Mikael Rosén (M) och Knut C.A. Scherman (SD). 
 
Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad. 

  
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 26 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
 
§ 120   Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP) Öppen  
            rekrytering till tjänster i Falu kommun-inga gräddfiler! 
   KS0119/14  
 
Beslut 
 

Med hänvisning till personalkontorets tidigare tjänsteskrivelse den  
27 februari 2014, inklusive bilaga, samt kompletterande svar i tjänste-  
skrivelse den 18 februari 2015, avslås motionen. 

 

Reservation 
Veronica Zetterberg (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
Folkpartiet och Sverigedemokraterna meddelar att de kommer att lämna en skriftlig 
reservation. Det har inte kommit in någon reservation. 
 
Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér föreslår i en motion att alla tjänster i Falu kommun annonseras 
externt och internt samtidigt och att personal tillsätts efter kompetens och skicklighet. 
Vidare föreslås att alla tjänster som innebär lednings- och personalansvar alltid tillsätts i 
en öppen process med extern annonsering och avgörande för tillsättningen ska vara 
kompetens och skicklighet. 
Motionen återremitterades av kommunfullmäktige den 8 maj 2014 för att utreda vilka 
ekonomiska konsekvenser det medför om motionen bifalls.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-01-14. 
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-05-08, § 120. 
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-02-18. 
Protokoll från ledningsutskottet 2015-03-19, § 28. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-31, § 55. 
 
Förslag till beslut på sammanträde 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Lars Jerdén (S): Enligt kommunstyrelsens 
förslag, avslag till motionen. 
 
Svante Parsjö Tegnér (FP): Bifall till motionen med justering av sista meningen där ”och 
avgörande för tillsättningen ska vara kompetens och skicklighet” tas bort. 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 27 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
Patrik Andersson (V) med instämmande av Mats Nordberg (SD): Avslag till motionens 
första punkt och bifall till den andra punkten enligt Svante Parsjö Tegnérs justering.    

Maria Gehlin (FAP) med instämmande av Christina Haggren (M) och Mikael  
Rosén (M): Bifall till hela motionen.  

 
Yttranden   
Jan E Fors (M) yttrar sig i ärendet. 
   
Beslutsgång  
Ordföranden prövar först bifall på motionens första punkt mot kommunstyrelsens avslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande, 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag, (avslag). 
Nej-röst för Svante Parsjö Tegnérs förslag, (bifall). 
  
Omröstningsresultat 
Med 37 ja-röster, 20 nej-röster och 4 frånvarande beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag på motionens första punkt, avslag, bilaga 1 § 120. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden prövar därefter bifall till motionens andra punkt mot kommunstyrelsens 
avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, 
avslag. 
 
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande, 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag, (avslag). 
Nej-röst för Svante Parsjö Tegnérs förslag, (bifall). 
  
Omröstningsresultat 
Med 31 ja-röster, 26 nej-röster och 4 frånvarande beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag på andra punkten, avslag, bilaga 2 § 120. 
 
 
_________________________________________________________________________ 

Sänds till 
Ledningsförvaltningen 
 
 
  



Omröstning 1 § 120 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP) Öppen           KF 2015-05-07  bil 1 § 120 
                                 rekrytering till tjänster i Falu kommun-inga gräddfiler!                                 JA     NEJ  AVS 
                                                                               JA      NEJ     AVS  

Susanne Norberg (S) X   

Jonny Gahnshag (S)     

Lena Johnsson (S) Mustafa Güclü (S) X   

Jonas Lennerthson (S) kommer kl 
11.00 

X   

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

Diyar Cicek (S) X   

Monica Enarsson (S) X   

Lars-Göran Johansson (S) X   

Christina Knutsson (S)  
 

X   

Christer Falk (S)  Lars Jerden  (S) X   

Sofie Eriksson (S) X   

Krister Johansson (S)  X   

Annelie Nilsson (S)  Monica Jonsson  (S) X   

Staffan Nilsson (S)  X   

Anna Strindberg (S)  X   

Claes Mankler (S)      X   

Anna Fält (S)  X   

Ragnar Kroona (S)    X   

Ev ers för Karl-Erik Pettersson (S)      

Mats Dahlström (C) X   

Camilla Sparring (C)  Per Pettersson 
(C) 

X   

Joakim Storck (C) X   

Anna Hägglund (C)  X   

Göran Vestlund (C)   X   

Carl-Erik Nyström (C)  Agneta Ängsås 
(C) 

X   

Jenny Drugge (C)  
 

X   

Richard Holmqvist (MP)  X   

Erik Eriksson (MP) X   

Wanja Kaufmann (MP) X   
Elisabeth Ahnberg Åsenius (MP) X   

 
 

   

 
Mikael Rosén (M)  

 X  

Christer Carlsson (M)  X  

Christina Haggren (M)                         X  

Björn Ljungqvist (M)  X  

Göran Forsén (M)  X  

Gunilla Franklin (M)   X  

Håkan Hammar (M)   X  

Jan-Olof Montelius (M)  X   

Mats Dahlberg (M)   X  

Veronica Zetterberg (M)  X  

Mika Savolainen (M) Carin Gustafsson (M)  X  

Vanja Ottevall (M)  
 

 X  

Jan E Fors (M)  X  

Svante Parsjö Tegnér (FP)  X  

Åsa Nilser (FP)  X  

Fredrik Adolphson (FP)Mattias Ohlsson 
(FP) 

 X  

Dietmar Gleich (FP)  X  

Maria Gehlin (FAP)                             X  

Anders Runström (FAP) Anna Jörgensen  
                              (FAP) 

 X  

Katarina Gustavsson (KD)    

Patrik Andersson (V) X   

Kicki Stoor (V) Thomas Nilsson (V) X   

Monica Lindh (V) X   

Pia Persson (V)  X  

Rolf Gradén (V)    X  

Madelene Vestin (SD)    

Anette Norell (SD) Mats Nordberg (SD) X   

Knut C.A. Scherman (SD) X   

Mikael Pettersson (SD) X   

Bo Lindén (SD)     

Ordförande Karl-Erik Pettersson (S 
 

X   

Resultat        37 JA  20 NEJ       4 FRÅNVARANDE 



Omröstning 2 § 120 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP) Öppen           KF 2015-05-07  bil 2 § 120 
                                 rekrytering till tjänster i Falu kommun-inga gräddfiler!                                          JA     NEJ  AVS 
                                                                                                   JA      NEJ     AVS
  

Susanne Norberg (S) X   

Jonny Gahnshag (S)     

Lena Johnsson (S) Mustafa Güclü (S) X   

Jonas Lennerthson (S) kommer kl 11.00 X   

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

Diyar Cicek (S) X   

Monica Enarsson (S) X   

Lars-Göran Johansson (S) X   

Christina Knutsson (S)  
 

X   

Christer Falk (S)  Lars Jerden  (S) X   

Sofie Eriksson (S) X   

Krister Johansson (S)  X   

Annelie Nilsson (S)  Monica Jonsson  (S) X   

Staffan Nilsson (S)  X   

Anna Strindberg (S)  X   

Claes Mankler (S)      X   

Anna Fält (S)  X   

Ragnar Kroona (S)    X   

Ev ers för Karl-Erik Pettersson (S)      

Mats Dahlström (C) X   

Camilla Sparring (C)  Per Pettersson (C) X   

Joakim Storck (C) X   

Anna Hägglund (C)  X   

Göran Vestlund (C)   X   

Carl-Erik Nyström (C)  Agneta Ängsås (C) X   

Jenny Drugge (C)  
 

X   

Richard Holmqvist (MP)  X   

Erik Eriksson (MP) X   

Wanja Kaufmann (MP) X   
Elisabeth Ahnberg Åsenius (MP) X   

 
 

   

 
Mikael Rosén (M)  

 X  

Christer Carlsson (M)  X  

Christina Haggren (M)                         X  

Björn Ljungqvist (M)  X  

Göran Forsén (M)  X  

Gunilla Franklin (M)   X  

Håkan Hammar (M)   X  

Jan-Olof Montelius (M)  X   

Mats Dahlberg (M)   X  

Veronica Zetterberg (M)  X  

Mika Savolainen (M) Carin Gustafsson (M)  X  

Vanja Ottevall (M)  
 

 X  

Jan E Fors (M)  X  

Svante Parsjö Tegnér (FP)  X  

Åsa Nilser (FP)  X  

Fredrik Adolphson (FP)Mattias Ohlsson (FP)  X  

Dietmar Gleich (FP)  X  

Maria Gehlin (FAP)                             X  

Anders Runström (FAP) Anna Jörgensen  
                              (FAP) 

 X  

Katarina Gustavsson (KD)    

Patrik Andersson (V)  X  

Kicki Stoor (V) Thomas Nilsson (V)  X  

Monica Lindh (V)  X  

Pia Persson (V)  X  

Rolf Gradén (V)    X  

Madelene Vestin (SD)    

Anette Norell (SD) Mats Nordberg (SD)  X  

Knut C.A. Scherman (SD)  X  

Mikael Pettersson (SD)  X  

Bo Lindén (SD)     

Ordförande Karl-Erik Pettersson (S 
 

X   

    Resultat        31 JA  26 NEJ       4 FRÅNVARANDE 



 Sammanträdesprotokoll 28 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
§ 121   Svar på motion från Patrik Andersson (V),  
            Daniel Riazat (V) och Kicki Stoor (V) Låt anställda  
            i kommunen få ge blod på betald arbetstid 
 KS0507/14  
Beslut 

 
Motionen bifalls då det ligger i Falu kommuns strävan av att  
stärka bilden av en socialt ansvarstagande organisation. Det är även  
angeläget att bidra till och underlätta för alla som kan och vill lämna 
blod då det saknas blodgivare i hela landet. 

 

Sammanfattning 
I en motion från Patrik Andersson, Daniel Riazat och Kicki Stoor föreslås att 
anställd i Falu kommun ska ha rätt att lämna blod på betald arbetstid,  
en timma/tillfälle. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-08-16.  
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-03-23. 
Protokoll från ledningsutskottet 2015-04-14, § 45. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-28, § 86. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Yttranden 
Patrik Andersson (V) yttrar sig i ärendet. 
 
_________________________________________________________________________ 

Sänds till 
Motionärerna 

Samtliga förvaltningar och kontor 

 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 29 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
§ 122   Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Ta fram en 
            kompetensförsörjningsplan för offentlig sektor 
 KS0096/14  
Beslut 

1. Motionen bifalls i den del som handlar om att ta fram en strategisk
 kompetensförsörjningsplan. 
 
2. Motionen är besvarad i den del som avser inrättande av tillfällig 
 fullmäktigeberedning. 
 

Sammanfattning 
Maria Gehlin föreslår i en motion att kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig  
fullmäktigeberedning som får i uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsplan  
som ska syfta till att förbättra arbets- och lönevillkoren för anställda inom Falu  
kommun och på det sättet säkerställa kommunens välfärd även i framtiden. 
 
Ledningsutskottet beslutade att motionen är besvarad i sin helhet.  
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-01-05. 
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-03-31. 
Protokoll från ledningsutskottet 2015-04-14, § 46. 
Protokoll från kommunstyrelsen 205-04-28, § 87. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Richard Holmqvist (MP), Jessica Wide (S), 
Sofie Eriksson (S) och Anna Fält (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Maria Gehlin (FAP): Bifall till hela motionen.  

  
Yttranden 
Patrik Andersson (V), Joakim Storck (C), Monica Lindh (V) och Håkan Hammar (M) 
yttrar sig i ärendet.  
 
Beslutsgång  

Ordföranden prövar motionens andra punkt där kommunstyrelsens föreslår besvarad mot 
Maria Gehlins bifall och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande, 
 



 Sammanträdesprotokoll 30 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag, (besvarad). 

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

 
Omröstningsresultat 
Med 30 ja-röster, 27 nej-röster och 4 frånvarande beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag, besvarad, bilaga § 122. 
____________________________________________________________________ 

Sänds till 
Motionären 

Ledningsförvaltningen 

 
 
  



Omröstning  § 122 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Ta fram           KF 2015-05-07  bil § 122 
                               en kompetensförsörjningsplan för offentlig sektor   
 
                                                                                                                                                        JA     NEJ  AVS 
                                                       JA     NEJ  AV 

Susanne Norberg (S) X   

Jonny Gahnshag (S)     

Lena Johnsson (S) Mustafa Güclü (S) X   

Jonas Lennerthson (S)  X   

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

Diyar Cicek (S) X   

Monica Enarsson (S) X   

Lars-Göran Johansson (S) X   
Christina Knutsson (S)  X   

Christer Falk (S)  Lars Jerden  (S) X   

Sofie Eriksson (S) X   

Krister Johansson (S)  X   

Annelie Nilsson (S)  Monica Jonsson  (S) X   

Staffan Nilsson (S)  X   

Anna Strindberg (S)  X   

Claes Mankler (S)      X   

Anna Fält (S)  X   

Ragnar Kroona (S)    X   

Ev ers för Karl-Erik Pettersson (S)      

Mats Dahlström (C) X   

Camilla Sparring (C)  Per Pettersson (C) X   

Joakim Storck (C) X   

Anna Hägglund (C)  X   

Göran Vestlund (C)   X   

Carl-Erik Nyström (C)  Agneta Ängsås 
(C) 

X   

Jenny Drugge (C)  X   

Richard Holmqvist (MP)  X   

Erik Eriksson (MP) X   

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

X   

 
Mikael Rosén (M)  

 X  

Christer Carlsson (M)  X  

Christina Haggren (M)                         X  

Björn Ljungqvist (M)  X  

Göran Forsén (M)  X  

Gunilla Franklin (M)   X  

Håkan Hammar (M)   X  

Jan-Olof Montelius (M)   X  

Mats Dahlberg (M)   X  

Veronica Zetterberg (M)  X  

Mika Savolainen (M) Carin Gustafsson (M)  X  

Vanja Ottevall (M)   X  

Jan E Fors (M)  X  

Svante Parsjö Tegnér (FP)  X  

Åsa Nilser (FP)  X  

Fredrik Adolphson (FP)Mattias Ohlsson 
(FP) 

 X  

Dietmar Gleich (FP)  X  

Maria Gehlin (FAP)                             X  

Anders Runström (FAP) Anna Jörgensen (FAP)                      X  

Katarina Gustavsson (KD)    

Patrik Andersson (V)  X  

Kicki Stoor (V) Thomas Nilsson (V)  X  

Monica Lindh (V)  X  

Pia Persson (V)  X  

Rolf Gradén (V)    X  

Madelene Vestin (SD)    

Anette Norell (SD) Mats Nordberg (SD)  X  

Knut C.A. Scherman (SD)  X  

Mikael Pettersson (SD)  X  

Bo Lindén (SD)     

Ordförande Karl-Erik Pettersson ( X   

Resultat        30 JA  27 NEJ       4 FRÅNVARANDE 



 Sammanträdesprotokoll 31 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
§ 123   Svar på motion från Mikael Rosén (M)  
            Marknadsföringsavtal med John Lindberg Trio 
 KS0322/13  
 
Beslut 
          Motionen bifalls. 
 
Reservation 
Patrik Andersson (V), Thomas Nilsson (V), Monica Lindh (V), Pia Persson (V)  
och Rolf Gradén (V) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
Mikael Rosén föreslår i en motion att Falu kommun tecknar ett marknadsförings- 
avtal med John Lindberg Trio liknande det avtal som redan finns med t ex Sabaton. 
Under våren förväntas en kommunikationsplattform antas av kommunfullmäktige  
och som en konsekvens av den bör det tas fram en tydlig policy för marknads- och 
sponsringsfrågor.  
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2013-04-03. 
Kommunikationskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-26. 
Protokoll från ledningsutskottet 2015-04-14, § 47. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-28, § 88.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Mikael Rosén (M) och Anna Fält (S): 
Enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Patrik Andersson (V): Avslag till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag (bifall). 
_________________________________________________________________________ 

Sänds till 
Motionären 
Näringslivskontoret 
Kultur- och fritidsförvaltningen  



 Sammanträdesprotokoll 32 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 

§ 124   Svar på motion från Christina Haggren (M), Anna 
            Hägglund (C), Maria Gehlin (FAP), Svante Parsjö- 
            Tegner (FP) och Ingrid Näsman (KD) Hållbar utveckling 

 KS0644/11  
Beslut 
            Ärendet bordläggs till något av de två kommande kommunfull-    
            mäktigesammansträdena. 
 
Sammanfattning 

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

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

 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2011-11-21. 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-04-10. 
Protokoll från ledningsutskottet 2015-04-14, § 48. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-28, § 89.   
 
_________________________________________________________________________ 

Sänds till 
Motionärerna  



 Sammanträdesprotokoll 33 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
§ 125   Svar på motion om förbättrat brandskydd för de äldre 

 KS0369/14  
Beslut 

 
Ärendet bordläggs till något av de två kommande kommunfull-    

            mäktigesammansträdena. 
 
 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion åtgärder i form av riskinventering och  
utbildning av omvårdnadsnämndens personal för att öka brandskyddet för de 
äldre.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att omvårdnadsnämnden får i uppdrag att i samråd med 
Räddningstjänsten Dala Mitt ta fram en checklista att användas vid riskinventering i 
ordinärt boende och att motionen i övrigt är besvarad. 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-05-09. 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-27. 
Protokoll från serviceutskottet 2015-04-15, § 44. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-28, § 90.   
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Motionären 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 34 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
§ 126   Anmälningsärenden 

    
Beslut 

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

 
1. Protokoll från socialnämnden 2015-03-25 § 44 Redovisning av kostnad för 

införande av habiliteringsersättning. 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 oktober 2012 att habiliteringsersättningen 
till deltagare i daglig verksamhet enligt LSS skulle återinföras från och med 2014. I 
budgetprocessen för 2014 anslog fullmäktige 1,2 miljoner kronor till ersättningen.  
På begäran av socialnämnden har socialförvaltningen gjort en beräkning av 
kostnaden för införandet av habiliteringsersättningen. Kostnaden beräknas till 
304 300 kronor och innefattar 1 005 arbetstimmar samt kostnad för 
verksamhetssystemet. Vid beräkning av den framtida arbetsinsatsen för utbetalning 
av ersättningen kan förmodas att drygt 500 timmar per år tas i anspråk för detta, till 
en kostnad av ca 150 000 kronor per år.      KS0650/11 

 
 

2. Protokoll från omvårdnadsnämnden 2015-04-22, § 66 rapportering av ej  
verkställda biståndsbeslut 1:a kvartalet 2015 samt statistikrapport från 
omvårdnadsnämnden om ej verkställda biståndsbeslut 1:a kvartalet 2015 
enligt Socialtjänstlagen 16 kap.6f § och 6h §.   KS0020/15 
 
 

3. Rapport över granskning av bokslut per 2014-12-31.  KS0006/15 
 
 

4. Mall för Ansökan om inrättande av tillfällig fullmäktigeberedning. 
 

5. Mall Underlag för fullmäktiges ställningstagande: Fullmäktiges presidiums 
bedömning av ansökan om inrättande av tillfällig fullmäktigeberedning. 
 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 35 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
§ 127   Val till Stiftelsen Erik och Anna Lax minnesfond  

  KS0002/15 
 

    
Beslut 
 

Lisbeth Mankler (MP) utses som ledamot i Stiftelsen Erik och Annas Lax 
minnesfond. 

 
Sammanfattning  
Komplettering av val från kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december  
2014, § 71.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.  
 
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Valda 

Stiftelsen Erik och Annas Lax minnesfond 

Förtroendemannaregistret 

 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 36 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
 

§ 128   Fyllnadsval ersättare i omvårdnadsnämnden  

  KS0002/15 
 

    
Beslut 
 

Reneé Lok (S) utses som ny ersättare i omvårdnadsnämnden. 
 

Sammanfattning  
Gunn Holmqvist (S) ersättare i omvårdnadsnämnden entledigades av kommunfullmäktige 
den 9 april 2015. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.  
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Vald 
Omvårdnadsnämnden 
Förtroendemannaregistret 
 
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 37 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 

§ 129   Entledigande som ersättare i omvårdnadsnämnden 
            samt fyllnadsval 
  

  KS0002/15 
 

    
Beslut 
 

1. Cecilia Bergenfeldt (S) entledigas från uppdraget som ersättare i 
omvårdnadsnämnden. 
 

2. Birgitta Gradén (S) utses som ny ersättare i omvårdnadsnämnden. 
 

Sammanfattning  
Cecilia Bergenfeldt (S) begär att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
omvårdnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Cecilia Bergenfeldt (S) 2015-04-23. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.  
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Vald 
Omvårdnadsnämnden 
Förtroendemannaregistret 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 38 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
 

§ 130   Avsägelse av uppdrag som suppleant i  
            Kopparstaden AB:s styrelse samt fyllnadsval 
 KS0002/15  
Beslut 
 

1. Erich Collberg (M) entledigas som suppleant i Kopparstaden AB:s styrelse. 
 

2. Björn Ljungqvist (M) utses som ny suppleant i Kopparstaden AB:s styrelse. 
 

3. Beslutet gäller från den 8 maj 2015. 
 
Sammanfattning 
Erich Collberg (M) begär att få bli entledigad från uppdraget som styrelsesuppleant i  
Kopparstaden AB. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Erich Collberg (M) 2015-04 20. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Erich Collberg  
Björn Ljungqvist  
Kopparstaden AB 
Förtroendemannaregistret 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 39 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 

§ 131   Avsägelse av uppdrag som suppleant i Falu Energi &  
            Vatten AB:s styrelse samt fyllnadsval 
 KS0002/15  
Beslut 
 

1. Johan Boklund (M) entledigas som suppleant i styrelsen för Falu Energi &  
Vatten AB.  
 

2. Mats Dahlberg (M) utses som ny suppleant i styrelsen för Falu Energi &  
Vatten AB.  
 

3. Beslutet gäller från den 8 maj 2015. 
 
Sammanfattning 
Johan Boklund (M) begär att få bli entledigad från uppdraget som suppleant i styrelsen  
för Falu Energi & Vatten AB.  
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Johan Boklund (M) 2015-04 27. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Johan Boklund 
Mats Dahlberg  
Falu Energi & Vatten AB 
Förtroendemannaregistret 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 40 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
 

§ 132   Entledigande samt val till barn- och utbildnings- 
            nämnden 

  KS0002/15 
 

    
Beslut 
 

1. Madelene Vestin (SD) ersättare och Annette Norell (SD) ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden entledigas från sina uppdrag. 
 

2. Madelene Vestin (SD) utses som ny ledamot och Annette Norell (SD) som ny 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 
Sammanfattning  
Madelene Vestin (SD) ersättare och Annette Norell (SD) ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden begär att få bli entledigade från sina uppdrag  för att växla  
uppdrag i nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Madelene Vestin (SD) och Annette Norell (SD) 2015-04-24. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.  
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Valda 
Barn- och utbildningsnämnden 
Förtroendemannaregistret 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 41 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
 
 

§ 133   Entledigande som ersättare i kultur- och fritids- 
            nämnden samt fyllnadsval 
  

  KS0002/15 
    
Beslut 
 

1. Erik Bergman (M) entledigas från uppdraget som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden. 
 

2. Vanja Ottevall (M) utses som ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
 

 
Sammanfattning  
Erik Bergman (M) begär att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kultur-  
och fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Erik Bergman (M) 2015-04-27. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.  
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Vald 
Kultur- och fritidsnämnden 
Förtroendemannaregistret 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 42 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
 

§ 134   Entledigande som ersättare i val- och  
            demokratinämnden 
  

  KS0002/15 
    
Beslut 
 

1. Ann Lagerby (FP) entledigas från uppdraget som ersättare i val- och 
demokratinämnden. 
 

2. Fyllnadsvalet görs på kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 

 
Sammanfattning  
Ann Lagerby (FP) begär att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i val- och 
demokratinämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Ann Lagerby (FP) 2015-04-28. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.  
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Entledigad  
Val- och demokratinämnden 
Förtroendemannaregistret 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 43 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
 

§ 135   Fyllnadsval av ledamot och suppleant i Lugnet 
            Falun AB 

  KS0002/15 
    
Beslut 
 

1. Veronica Zetterberg (M) entledigas som suppleant i Lugnet Falun AB  
och utses som ledamot i bolaget. 
 

2. Mika Savolainen (M) utses till ny suppleant i Lugnet Falun AB. 
 

 
Sammanfattning  
Fyllnadsval efter Sten H Larsson (M), ledamot i Lugnet Falun AB, som  
entledigades av kommunfullmäktige den 9 april 2015. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.  
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Valda 
Lugnet i Falun AB 
Förtroendemannaregistret 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 44 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 

 
§ 136   Motion från Madelene Vestin (SD) Mikael Pettersson 
            (SD) Knut Scherman (SD) Annette Norell (SD) och Bo 
            Lindén (SD) Falu kommun bör tydligt avråda från att  
            stödja IS 

 KS0303/15  
 
Beslut 
 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.  
 
 
Sammanfattning 
Madelene Vestin, Mikael Pettersson, Knut Scherman, Annette Norell och Bo 
Lindén föreslår i en motion att Falu kommun tydligt uttalar att kommunenen tar  
starkt avstånd från IS (Islamistiska Staten). Vidare att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett program för att avråda ungdomar från  
att stödja organisationen och från att resa till Irak eller Syrien. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-04-24.  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Motionärerna 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 45 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
§ 137   Medborgarförslag Falu kommun bör inrätta en tjänst  
            som hörselinstruktör för översyn av ljudmiljöproblem  
 KS0306/15  
Beslut 
 

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

 
 
Sammanfattning 
Det föreslås i ett medborgarförslag att det ska inrättas en tjänst som hörselinstruktör  
för såväl översyn av ljudmiljöproblem som för stöd till kommunala tjänstemän och  
för de hörselskadade i Falu kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2015-04-24. 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 46 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
§ 138   Interpellation från Åsa Nilser (FP) ställd till  
            kommunalråd Susanne Norberg (S) angående  
            uppföljning av handlingar i god tid  
 KS0004/15  
Beslut 
 

Interpellationen får ställas.  
 
Sammanfattning 
Åsa Nilser ställer i en interpellation en rad uppföljningsfrågor gällande sin och Svante 
Parsjö Tegnérs motion Handlingar i god tid innan mötet. Denna motion innehöll tre 
yrkanden varav två bifölls och ett var besvarat. 
Interpellanten efterlyser också den årliga redovisningen som ska göras enligt beslut av 
kommunfullmäktige där det ska redovisas när ledamöterna fick handlingarna innan 
mötena. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Åsa Nilser 2015-04-22. 
Svar på interpellationen från Susanne Norberg 2015-05-05. 

Yttranden 
Susanne Norberg (S) redogör för sitt svar på interpellationen.  
 
Åsa Nilser (FP) kommenterar svaret. 

 
I debatten deltar Jan-Olof Montelius (M), Svante Parsjö Tegnér (FP), Carin Gustafsson 
(M) och Patrik Andersson (V). 
 
Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad. 
  



 Sammanträdesprotokoll 47 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 

 
§ 139   Motion från Patrik Andersson (V), Mikael Rosén (M), 
            Svante Parsjö Tegnér (FP), Maria Gehlin (FAP) och 
            Katarina Gustavsson (KD) mfl Stärk den demokratiska  
            ordningen i nämndernas och kommunstyrelsens 
            reglemente 

 KS0314/15  
Beslut 
 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Sammanfattning 
Patrik Andersson (V), Mikael Rosén (M), Svante Parsjö Tegnér (FP), Maria Gehlin  
(FAP), Katarina Gustavsson (KD), Björn Ljungqvist (M), Mika Savolainen (M), 
Veronica Zetterberg (M), Christina Haggren (M), Mats Dahlberg (M), Håkan Hammar 
(M), Christer Carlsson (M), Pia Persson (V), Rolf Gradén (V), Monica Lindh (V),  
Kicki Stoor (V) och Åsa Nilser (FP) föreslår i en motion att den demokratiska ordningen i 
nämndernas och kommunstyrelsens reglementen stärks. Det är viktigt att alla ledamöter 
ska kunna vara väl insatta i de frågor som de ska besluta om. För att skapa förutsättningar 
för detta föreslår de förändraringar i reglementena under rubrik Kallelse till sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-04-28. 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Motionärerna 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 48 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 

§ 140    Motion från Madelene Vestin (SD) Ta krafttag mot 
             tiggeriet i Falu kommun  
           
 KS0324/15  
Beslut 
 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Sammanfattning 
Madelene Vestin föreslår i en motion att det tas krafttag mot tiggeriet i Falu kommun. 
Det bästa sättet vore att förbjuda tiggeriet men eftersom det inte kan beslutas av Falu 
kommun föreslås en rad åtgärder som Falu kommun kan besluta om.  
 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-05-04. 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Motionären 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 49 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
 

§ 141    Motion från Madelene Vestin (SD) Kommunal verk- 
             samhet ska så långt det är möjligt använda icke- 
             djurtestade produkter 

 KS0325/15  
 
Beslut 
 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Sammanfattning 
Madelene Vestin föreslår i en motion att vi medverkar till att minimera djurtester av 
produkter där det är möjligt. Det ska så långt det är möjligt användas hygien- tvätt och 
städprodukter i den kommunala verksamheten som inte är djurtestade. 
 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-05-04. 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Motionären 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 50 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
 

§ 142    Motion från Madelene Vestin (SD) Insynsplatser  
             i nämnder 

 KS0326/15  
 
Beslut 
 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Sammanfattning 
Madelene Vestin föreslår i en motion att samtliga partier i kommunfullmäktige som inte 
har ordinarie eller ersättarplats i kommunens nämnder ska ha rätt till en insynsplats i dessa. 
Insynsplatserna ska vara arvoderade och ha yttranderätt. Motionären menar att införandet 
av insynsplatser leder till både effektivisering och en besparing jämfört med dagens 
system. Dessutom innebär det ett lyft för den kommunala demokratin i Falun. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-05-04. 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Motionären 
  



 Sammanträdesprotokoll 51 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
§ 143   Motion från Björn Ljungqvist (M) Effektivisera 
            bygglovsprocessen genom modern ärendehantering 

 KS0332/15  
Beslut 
 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Sammanfattning 
Björn Ljungqvist föreslår i en motion att Falu kommun inleder ett försök att inrätta en 
modern hantering av bygglovsansökningar enligt modellen om ”första och andra linjen”. 
Där första linjen utgörs av enklare ärenden som handläggs direkt i kontaktcentret. Andra 
linjen är svårare ärenden som kräver mer handläggning. 
Motionären vill att denna ärendehantering utvecklas till att omfatta all tillståndshantering  
i kommunen om försöket med bygglov faller väl ut. 
 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-05-07. 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Motionären 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 52 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
§ 144   Motion från Björn Ljungqvist (M) Differentiera 
            avgifter på ansökningar som varierar kraftigt med 
            säsong 
 KS0333/15  
 
Beslut 
 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Sammanfattning 
Björn Ljungqvist föreslår i en motion att Falu kommun inför en differentierad 
 prissättning på ansökningsavgifter vars mängd varierar med säsong. Ansöknings- 
avgiften rabatteras under traditionell lågsäsong och kanske höjs under högsäsong. 
Förslaget jämnar ut belastningen på tjänstemännen och systemet och minskar  
svarstiderna. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-05-07. 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Motionären 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 53 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
§ 145   Motion från Björn Ljungqvist (M) Projekt omstart  
            del 1 – definiera alla kommunala enheters  
            grunduppdrag 
 KS0334/15  
 
Beslut 
 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Sammanfattning 
Björn Ljungqvist föreslår i en motion att lämplig instans, exempelvis kommundirektören 
tillsammans med förvaltningschefer och vd för de helägda kommunala bolagen tydligt 
definierar vilket som är grunduppdraget för respektive enhet, i hela kommunkoncernen. 
Uppdraget med definitioner dokumenteras och presenteras för kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-05-07. 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Motionären 
    
  
 
  



 Sammanträdesprotokoll 54 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 
§ 146   Motion från Björn Ljungqvist (M) Projekt omstart  
            del 2 – upprätta detaljerad tjänstekatalog för alla  
            kommunala enheter 
 KS0335/15  
 
Beslut 
 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Sammanfattning 
Björn Ljungqvist föreslår i en motion att en total uppdaterad tjänstekatalog upprättas för 
varje resultatenhet i Falu kommunkoncern. Denna tjänstekatalog ska inte begränsas till 
sammanslagna poster som t ex ”grundskola”. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-05-07. 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Motionären 
    
 

  



 Sammanträdesprotokoll 55 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 

§ 147   Motion från Björn Ljungqvist (M) Projekt omstart  
            del 3 – granska och prioritera tjänstekatalogen 
 KS0336/15  
 
Beslut 
 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Sammanfattning 
Björn Ljungqvist föreslår i en motion att lämplig instans, exempelvis kommun- 
revisionen, får i uppdrag att genomföra granskning av kommunkoncernens 
tjänstekatalog.  
Granskningen görs mot bakgrund av det som har definierats som varje enhets 
grunduppdrag. 
Varje enskild tjänst rangordnas tydligt, där exempelvis rang A innebär ”tydligt 
grunduppdrag” och där rang C innebär ”otydlig koppling till grunduppdraget”. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-05-07. 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Motionären 
    
 

  



 Sammanträdesprotokoll 56 (56) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-05-07 
 

§ 148   Motion från Björn Ljungqvist (M) Projekt omstart  
            del 4 – åtgärd utifrån definition, tjänstekatalog och  
            prioritering av Falu kommuns verksamhet 
 KS0337/15  
 
Beslut 
 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Sammanfattning 
Björn Ljungqvist föreslår i en motion att lämplig instans, exempelvis kommun- 
direktören tillsammans med kommunstyrelsen, lägger ett förslag på vilka kommunala 
tjänster/produkter som ska förstärkas, omfördelas till annan enhet eller avvecklas. 
 
Detta förslag görs med utgångspunkt från den prioritering som har gjorts av  
oberoende part (exempelvis konsult på uppdrag av kommunrevisionen). 
Avsteg från den föreslagna prioriteringen ska tydligt motiveras och kostnadsberäknas. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-05-07. 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Motionären 
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