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Utdragsbestyrkande: 
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framtidsfrågor ................................................................................ 6 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 218 Sammanträdesordning 2014 för kommunfullmäktige,  ............... 26 

§ 219 Val av ny ersättare i socialnämnden  ........................................... 27 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 202 Information om socialförvaltningens verksamhet och 
framtidsfrågor 

  

Beslut 
     Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Socialchef Ingalill Frank informerar om socialförvaltningens verksamhet 
samt redogör för de framtidsfrågor som utmanar verksamheten. 
Socialnämndens presidium svarar på frågor. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

KS0334/13 

Beslut 
Motionen besvaras på nästa kommunfullmäktigesammanträde den 
21 november 2013 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 
nordiska språken ingår.  

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, har 
implementerats 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.   

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 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. 

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. 

 

Sänds till 
Motionären 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 204 Svar på interpellation från Katarina Gustavsson (KD) 
ställd till kommunalrådet Jonny Gahnshag (S): Falu 
kommun har återigen fått AFA-pengar 48,2 miljoner 
kronor                                                        

KS0004/13 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson, ställer utifrån de så 
kallade AFA-pengar som kommer att återbetalas till kommunen, i en 
interpellation frågan vad de pengarna kommer att användas till och om man 
har för avsikt att satsa mer pengar på förslag som kristdemokraterna nämnt i 
sitt budgetförslag. 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2013 att interpellationen 
får ställas.  

Beslutsunderlag 
Interpellation från Katarina Gustavsson 2013-09-10. 

Svar på interpellation av Jonny Gahnshag 201-09-23. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2013-09-25, § 196. 

Yttranden 
Jonny Gahnshag redogör för sitt svar på interpellationen. 

Katarina Gustavsson tackar för svaret och kommenterar det. 

Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 205 Svar på interpellation från Åsa Nilser (FP): Hur många 
obehöriga lärare finns det? Besvaras av barn-och 
utbildningsutskottets ordförande Viktor Zackrisson (S)       

KS0004/13 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Åsa Nilser ställer i en interpellation frågor 
om vilken plan som finns för att ge lärare behörighet i de ämnen de 
undervisar i och hur många obehöriga lärare det finns i de/det ämne/ämnen 
som de undervisar i. 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2013 att interpellationen 
får ställas.  

Beslutsunderlag 
Interpellation från Åsa Nilser. 

Svar på interpellation av Viktor Zakrisson 2013-10-07.  

Protokoll från kommunfullmäktige 2013-09-25, § 200. 

Yttranden 
Viktor Zakrisson (S) redogör för sitt svar på interpellationen. 

Åsa Nilser (FP) tackar för svaret och kommenterar det.  

I debatten deltar Daniel Riazat (V), Jonas Lennerthson (S) och  
Kicki Stoor (V). 

Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 206 Svar på interpellation från Åsa Nilser (FP): Läxhjälp till 
Falu kommuns elever. Besvaras av barn- och 
utbildningsutskottets ordförande Viktor Zackrisson (S)          

KS0004/13 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Åsa Nilser ställer i en interpellation frågor 
om hur läxhjälp organiseras i Falu kommuns skolor samt om det finns 
planer på att organisera läxhjälp ideellt. 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2013 att interpellationen 
får ställas.  

Beslutsunderlag 
Interpellation från Åsa Nilser. 

Svar på interpellation av Viktor Zakrisson 2013-10-07.  

Protokoll från kommunfullmäktige 2013-09-25, § 201. 

Yttranden 
Viktor Zakrisson (S) redogör för sitt svar på interpellationen. 

Åsa Nilser (FP) tackar för svaret och kommenterar det.  

I debatten deltar Katarina Gustavsson (KD), Maria Gehlin (FAP), Knut C.A. 
Scherman (SD) och Daniel Riazat (V). 

Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 207 En fråga från Katarina Gustavsson (KD) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag (S): 
Flexibelt nattstopp    

KS0004/13 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson ställer en fråga hur 
verkställigheten av den bifallna motionen om flexibelt nattstopp fortskrider. 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2013 att frågan får ställas.  

Beslutsunderlag 
En fråga från Katarina Gustavsson daterad 2013-09-14. 

Svar på fråga av Jonny Gahnshag 2013-09-23. 

Yttranden 
Jonny Gahnshag redogör för sitt svar på frågan. 

Katarina Gustavsson tackar för svaret och kommenterar det.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 208 En fråga från Åsa Nilser (FP): När får vi svar på vår 2,5 
år gamla motion ”Handlingar i tid” som besvaras av 
kommunalråd Susanne Norberg (S) 

KS0004/13 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Åsa Nilser  ställer en rad frågor utifrån 
hanteringen av motionen ”handlingar i tid”. 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2013 att frågan får ställas.  

Beslutsunderlag 
En fråga från Åsa Nilser. 

Svar på fråga av Susanne Norberg 2013-09-19. 

Yttranden 
Susanne Norberg redogör för sitt svar på frågan. 

Åsa Nilser tackar för svaret och kommenterar det.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 209 Svar på medborgarförslag: Anställning och 
praktikplatser för personer med funktionsnedsättning 

KS0118/12 

Beslut 
Medborgarförslaget är besvarat genom att Falu kommun redan  arbetar  
aktivt med den här typen av frågor och det finns därmed inte något särskilt 
behov av att inrätta en speciell policy. Falu kommun har dock ambitionen  
att vara ett föredöme inom detta område och tar förslagets intentioner med  
vid kommande revidering av likabehandlingplanen. 

Sammanfattning 
Medborgarförslagsställarna uppmanar Falu kommun att sätta upp policys 
för hur stor del av kommunens anställda som ska ha någon form av 
funktionsnedsättning samt inrätta policys för praktikplatser för personer 
med funktionsnedsättning. Därutöver vill förslagsställarna att kommunen 
ska vara en positiv förebild, i ovanstående frågor, för andra verksamheter i 
regionen. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-01-16. 

Personalkontorets tjänsteskrivelse 2013-09-03. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-09-18, § 72.   

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-10-01, § 189. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Kicki Stoor (V): Enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
Christina Knutsson (S), Agneta Ängsås (C), Katarina Gustavsson (KD),     
Helena Fridlund (S), Patrik Andersson (V), Lars-Göran Johansson (S) och  
Krister Andersson (-) yttrar sig i ärendet.   

Sänds till 
Medborgarförslagsställarna 

Personalkontoret 



 14 (32) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-10-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 210 Delårsrapport 2013-08-31 med årsprognos för Falu 
kommun 

KS0256/13 

Beslut 
1. Delårsrapport 2013-08-31 för Falu kommun godkänns.  

2. De nämnder som i sin prognos aviserat negativt resultat uppmanas  
att vidta åtgärder för att reducera sina överskridanden. 

Sammanfattning 
Ekonomikontoret har upprättat delårsrapport 2013-08-31 för Falu kommuns 
verksamheter. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ekonomichef Kjell Nyström föredrar delårsrapporten. 

Kommunrevisionens ordförande Leif Bergh föredrar revisorernas 
granskning av delårsrapporten.   

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2013-08-31. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-09-26. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2013-09-17, § 51. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-09-18, § 75. 

Protokoll från barn- och utbildningsutskottet 2013-09-17, § 34. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-10-01, § 198. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Mikael Rosén (M), Lars-Göran 
Johansson (S): Enligt kommunstyrelsen förslag. 

Yttranden 
Maria Gehlin (FAP), Patrik Andersson (V), Kicki Stoor (V), Mats 
Dahlström (C), Sten H Larsson (-), Katarina Gustavsson (KD),  Lars Jerdén 
(S), Knut C.A. Scherman (SD), Linnea Risinger (MP), Christer Falk (S), 
yttrar sig i ärendet . 
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Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
Ekonomikontoret 

Samtliga nämnder och styrelser 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

KS0338/13 

Beslut 
Motionen besvaras på nästa kommunfullmäktigesammanträde den 
21 november 2013 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. 

Kommunstyrelsen föreslår att 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

Sänds till 
Motionären 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 212 Redovisning av medborgarförslag som inte 
färdigbehandlats den 28 augusti 2013 

KS0023/13 

Beslut 
Stadskansliets redovisning, av medborgarförslag som inte 
färdigbehandlats den 28 augusti 2013, godkänns. 

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

Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 
11 april 2013. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2013-09-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-09-17, § 95. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-10-01, § 191. 

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

Yttranden 
Maria Gehlin (FAP) yttrar sig i ärendet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 213 Redovisning av motioner som inte färdigbehandlats den 
28 augusti 2013 

KS0023/13 

Beslut 
Stadskansliets redovisning av motioner, som inte färdigbehandlats 
den 28 augusti 2013, godkänns. 

 
 

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

Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 
11 april 2013. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadkansliets tjänsteskrivelse 2013-09-04. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-09-18, § 73.  

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-10-01, § 192. 

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

  2013-10-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 214 Utvidgning av verksamhetsområde för allmänt VA i 
Herrgårdsviken 

KS0428/13 

Beslut 
1. Utöka verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och 

avloppsanläggningen till att omfatta Herrgårdsviken. 

2. Särtaxa ska tillämpas i området. 

Sammanfattning 
Falu kommun beslutade den 11 oktober 2012 att anta ett planprogram för 
Herrgårdsviken-Sundet som föreslår att allmänt VA ska anläggas i området. 
Inför beslutet hade också de boende i Herrgårdsviken-Sundet gemensamt 
beslutat att en allmän VA-anläggning är den lösning de ser som mest 
lämplig. I planprogrammet utreddes också möjligheterna för att skapa nya 
tomter för småhus i området. 

För att anlägga allmänt VA i området måste verksamhetsområde bildas. 
Stadsbyggnadskontoret föreslår ett verksamhetområde som omfattar 
samtliga bebyggda fastigheter längs vägen in till Herrgårdsviken-Sundet.  

Utvecklingsutskottet beslutade den 17 september 2013 för egen del att 
stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upphäva gällande detaljplan för 
Herrgårdsviken. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-02.  

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-09-17, § 96.  

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-10-01, § 193. 

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

Sänds till 
Länsstyrelsen, Dalarnas län 

Stadsbyggnadskontoret 

Miljönämnden 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-10-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Falu Energi & Vatten 

Boende i Herrgårdsviken-Sundet 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-10-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 215 Bildande av kommungemensam nämnd avseende 
prövning och tillsyn enligt alkohollag, tobakslag och 
läkemedelslag 

KS0482/13 

Beslut 
1. Samverkansöverenskommelse enligt förslag fastställs. 

2. Reglemente för gemensam nämnd enligt förslag fastställs. 

3. Riktlinjer antas för serveringstillstånd med följande ändringar. På 
sidan 10, att kravet på restaurangens pris på matutbud ska sänkas i 
motsvarande mån som den tillfälliga sänkningen av priset på alkohol 
stryks. På sidan 18, att kravet för slutna sällskap att i förväg ange 
vissa bestämda personer inför en tillställning stryks. 

4. Handläggarorganisationen samlas i en gemensam organisation 
lokaliserad till Falu kommun. 

5. Respektive kommun finansierar deltagande i den nya organisationen 
genom medel motsvarande sin bruttokostnad enligt tabell i 
samarbetsöverenskommelsen, samt kostnader för läkemedelstillsyn. 

6. Solidariskt finansiera de investeringskostnader som uppstår vid 
bildandet av en ny organisation i form av utrustning av arbetsplatser. 
Investeringskostnaden beräknas uppgå till cirka 50 tkr per 
arbetsplats. 

7. Beslut om avgifter/taxor vad avser tillsyn, tillståndsrådgivning inom 
berörda verksamhetsområden ligger kvar hos respektive kommun. 

8. Den gemensamma nämnden med tillhörande organisation bildas från 
och med den 1 januari 2014. 

9. Fastställa att den gemensamma nämnden får i uppgift att speciellt 
följa upp utvecklingen avseende: 

• Kostnad för gemensam nämnd 

• Den ekonomiska kompensationen från kommunerna för 
läkemedelshandläggning 

• Resekostnader 

• Utvärdering av kostnad för hjälp med tillsyn utöver 
alkoholhandläggarnas egen tillsyn 

• Utvärdera möjligheterna att föra över uttagande av avgifter/taxor 
inom områdets kompetensområde till den gemensamma nämnden 
efter 2 år och i samband därmed också se respektive kommuns årliga 
bruttokostnadsbidrag till den gemensamma nämnden 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-10-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Reservation 
Sten H Larsson (-), Knut C.A. Scherman (SD), Patrik Andersson (V) och 
Daniel Riazat (V) reserverar sig beslutet.  

Sammanfattning 
Kommunerna ser ett behov av att samla alkoholhandläggningen i ett 
gemensamt kontor utifrån ett antal olika aspekter. Det finns ett självklart 
värde ur rättssäkerhetssynpunkt att tillämpningen av alkohol- och 
tobakslagen sker på ett så lika sätt som möjligt i alla kommuner i riket. En 
samverkan i någon form ger en bra grund för att likrikta tillämpningen av 
speciallagarna, vad avser alkohol- och tobakslagen samt läkemedelslagen. 
Socialnämnden har vid sitt sammanträde den 28 augusti 2013 föreslagit att 
en gemensam nämnd bildas.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsen beslutade 
för egen del att ekonomikontoret får i uppdrag att förbereda en gemensam 
budget för den gemensamma nämnden. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Falun Borlänge Regionen 2013-07-03, inklusive utredning 
med bilagor samt förslag till beslut. 

Socialnämndens protokoll 2013-08-28, § 153/tjänsteskrivelse 2013-08-15. 

Svar från omvårdnadsförvaltningen. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-09-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-09-17, § 97.            

Protokoll från miljönämnden 2013-10-02. § 65/ tjänsteskrivelse 2013-09-24.  

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-10-01, § 194.                                                                                                                                                                                            

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Christina Knutsson (S), Richard 
Holmqvist (MP): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sten H Larsson (-): Avslag. 

Patrik Andersson (V): Återremiss för att utreda vad förslaget har för effekt 
för medborgarna samt den juridiska aspekten. 

Beslutsgång 
Ordföranden prövar förslagen enligt nedan vilket kommunfullmäktige 
godkänner. 

Först prövas om ärendet ska avgöras idag mot återremiss och ordförande 
finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras i dag. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-10-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Därefter ställer ordföranden  kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Falun Borlänge Regionen 

Socialnämnden 

Miljönämnden 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-10-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 216 Antagande av reviderade riktlinjer för serveringstillstånd 

KS0455/13 

Beslut 
1. De reviderade riktlinjerna för serveringstillstånd enligt 

alkohollagen, daterade den 5 juni 2013, antas. 

2. Den gemensamma nämnden rekommenderas att implementera 
föreslagna justeringar i nämndens riktlinjer 

 På sidan 12 och 13, att kravet på restaurangens pris på matutbud ska   
 sänkas i motsvarande mån som den tillfälliga sänkningen av priset  
 på alkohol stryks. 

 På sidan 19, att kravet för slutna sällskap att i förväg ange vissa  
 bestämda personer inför en tillställning stryks. 

Sammanfattning 
De riktlinjer som har tagits fram av socialnämnden är med bakgrund utifrån 
det eventuella samarbetet att ingå i det gemensamma handläggarkontoret 
inom Falun-Borlänge regionen. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen 2013-06-05. 

Modell för kommunala riktlinjer för serveringstillstånd från Statens 
folkhälsoinstitut, 2012. 

Protokoll från socialnämnden 2013-06-19, § 134/tjänsteskrivelse 2013-06-05. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2013-09-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-09-17, § 98. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-10-01, § 195. 

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

Sänds till 
Socialnämnden 

Gemensamma nämnden 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-10-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 217 Indelning i valkretsar och valdistrikt 

 KS002/13 

 

Beslut 
         1.   Nuvarande valkretsindelning kvarstår. 

         2.   Länsstyrelsen föreslås att nuvarande indelning i valdistrikt ska  
               vara oförändrad. 

Sammanfattning 
Enligt Vallagen ska indelningen i valkretsar beslutas av kommunfullmäktige 
senast den 31 oktober året före det valår då den nya indelningen ska gälla 
för första gången. 

Länsstyrelsen ska på förslag från kommunfullmäktige besluta om indelning 
i valdistrikt. 

Beslutet är enligt valnämndens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från valnämnden 2013-09-03, § 5. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-10-01, § 197.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valnämndens 2:e vice ordförande Stefan Clarström (FAP): Enligt 
valnämndens förslag 

 

Sänds till 
Valnämnden 

Länsstyrelsen Dalarna 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-10-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 218 Sammanträdesordning 2014 för kommunfullmäktige  

KS0xx/13 

Beslut 
Kommunfullmäktiges sammanträdesordning för 2013, daterad 2013-
09-16, fastställs med justering av kommunfullmäktiges sammanträde 
i oktober som flyttas fram till den 16 oktober.   

Sammanfattning 
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att sammanträdesordningen 
för kommunfullmäktige ska fastställas senast i december månad.                          

Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesordning för kommunfullmäktige 2014, daterad 
2013-09-16. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Erik Petersson (S): 
Sammanträdesordningen fastställs med justering av oktobersammanträdet 
som flyttas fram en vecka till den 16 oktober för att förbättra förutsättningen 
att handlingarna för delårsbokslut och granskningsrapport ska kunna delges 
ledamöterna i ordinarie kallelse.  

Sänds till 
Nämnder/styrelser (inkl. sammanträdesordning) 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-10-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 219 Val av ny ersättare i socialnämnden 

 KS0002/13 

Beslut 
Megan Case (MP) utses till ny ersättare i socialnämnden. 

Sammanfattning 
Ny ersättare i socialnämnden ska utses efter Annica Ericson (MP) som 
entledigades från uppdraget av kommunfullmäktige den 25 september 2013.  

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2013-09-25, § 162. 

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

Sänds till 
Megan Case 

Socialnämnden 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-10-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 220 Medborgarförslag: Genomför en omfördelning av  
              resurser 

KS0543/13 

Beslut 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att rivningen av den fyrfiliga Korsnäsvägen 
och byggandet av den omtalade parken stoppas så att dessa resurser kan 
omfördelas till förvaltningar och nämnder som har slut på pengar ex. trafik- 
och fritidsnämnden och socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-09-13. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-10-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 221 Medborgarförslag: Väglyse sträckan Bäckehagen - 
Bergsgården 

KS0551/13 

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

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att sträckan Bäckehagen – Bergsgården 
utrustas med väglyse för att underlätta för cyklisterna så att de ser vägen och 
även slipper vara rädda. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-09-17. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-10-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 222 Medborgarförslag: Nattfritids 

KS0563/13 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 
handläggning och beslut. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att det införs en nattfritidsverksamhet för 
barn i skolåldern, från 6 år och uppåt, som behöver barnomsorg nattetid. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-09-19. 

 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-10-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 223 Motion från Lars Runsvik (M) och Bertil Eek (M): Skapa 
förutsättningar för äldre att enkelt träna balans och 
styrka för att förhindra fallolyckor  

KS0578/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Lars Runsvik och Bertil Eek föreslår i en 
motion att berörda förvaltningar får i uppdrag att utreda äldres fallskador 
och föreslå förebyggande åtgärder. Motionärerna menar att genom att 
erbjuda äldre fysisk aktivitet och balansträning skulle många fallskador 
förebyggas och miljarder kronor sparas. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-10-02. 

Sänds till 
Motionärerna 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-10-10 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 224 Motion från Lars-Erik Måg (FP) Naturnära boende - 
bevara "gröna stråk" i anslutning till bostadsområden 
och cykelvägar 

KS0591/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Lars-Erik Måg tar motionen som sin 
eftersom Svante Parsjö Tegnér (FP) som är författare till motionen inte 
tjänstgör idag. 

Motionären vill att när Falu kommun planerar för nya boendemiljöer och 
industriområden och för att förhindra konflikt dem emellan ska gröna stråk i 
anslutning till bostadsområden och cykelvägar bevaras. En översyn av 
kommunens grönstrukturplan enligt motionens intentioner behöver göras. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-10-06. 

Sänds till 
Motionären 
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