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§ 1 Information om samråd av Översiktsplan  
                    FalunBorlänge 
  

        KS0654/11 

Beslut 
 Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelserna i Falun och Borlänge har beslutat att ta fram en  
gemensam översiktplan som ska omfatta båda kommunernas hela yta.  
Översiktsplan FalunBorlänge behandlar strategiskt viktiga frågor för att 
FalunBorlänge ska bli en motor för länets utveckling.  
Genom ett utvecklat samarbete och en gemensam syn på viktiga frågor pekar 
Översiktsplan FalunBorlänge ut riktningen för en långsiktigt hållbar utveckling.  
 
Projektledarna för det gemensamma planarbetet, planchef Anna Perols, Falun 
och planarkitekt Beate Löfvenberg, Borlänge informerar om samrådsversionen 
och det kommande samrådet som ska genomföras under våren. 
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§ 2 Anmälningsärenden 

  

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av anmälningsärendena. 

Sammanfattning 
Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden: 

1. Kommunstyrelsens beslut 2012-11-27, § 242 Svar på 
medborgarförslag Förbjud alla smällare och raketer i tätbebyggda 
områden i Falun. 
Diarienummer: KS0179/12 

2. Trafik- och fritidsnämndens beslut 2012-12-12, § 162 Avtal med 
Region Dalarna i dess egenskap av kollektivtrafikmyndighet om 
färdtjänst och riksfärdtjänst. 
Diarienummer: KS0148/12 

3. Skolnämndens beslut 2012-12-12, § 157 Svar på medborgarförslag: 
Utegym i anslutning till populära motionsområden. 
Diarienummer: KS0490/12 

4. Skolnämndens beslut 2012-12-12, § 208 Svar på medborgarförslag: 
Mindre klasser och fler lärare. 
Diarienummer: KS0415/12 

5. Skolnämndens beslut 2012-12-12, § 209 Svar på medborgarförslag: 
Förbättra miljön i skolan. 
Diarienummer: KS0416/12 

6. Skolnämndens beslut 2012-12-12, § 210 Svar på medborgarförslag: 
Satsa mer pengar på studiebesök. 
Diarienummer: KS0417/12 

7. Protokoll från Säters kommun 2012-11-29 KF § 112 Samarbete 
mellan Borlänge, Falu, Gagnef, Ludvika, Säters och Smedjebackens 
kommuner på upphandlingsområdet. 
Diarienummer: KS0303/11 

8. Protokoll från Gagnefs kommun 2012-12-03 § 222 
Upphandlingssamverkan inom Falun Borlänge-regionen AB. 
Diarienummer: KS0303/11 

 
Yttranden 
Maria Gehlin (FAP) och Daniel Riazat (V) yttrar sig angående ärende  4 – 6. 
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§ 3 Svar på medborgarförslag En mjuk löparbana runt 
Tisken, bredvid den befintligt asfalterade gångvägen 

KS0565/12 

Beslut 
Medborgarförslaget avslås eftersom ett genomförande innebär dels 
mycket stora kostnader och dels blir det en allvarlig kvalitetsförsämring 
för befintlig gång- och cykelväg. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att det bredvid den asfalterade gångbanan 
runt Tisken görs en löparbana som har ett mjukt underlag. 

Beslutet är enligt trafik- och fritidsnämndens och kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-09-26. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-12-12, § 158/tjänsteskrivelse 
2012-11-28. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-01-15, § 1. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-01-29, § 1. 

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

Sänds till 
Förslagsställaren 

Trafik och fritidsnämnden 
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§ 4 Svar på medborgarförslag: Alternativa driftsformer av 
kommunala friskolor 

KS0259/12 

Beslut 
Medborgarförslaget bifalls i den del det motsvaras av intraprenadlösningar 
och ökade möjligheter för personalinitiativ. I övrigt är medborgarförslaget 
besvarat. 

Reservation 
Kicki Stoor (V) Daniel Riazat (V) och Patrik Andersson (V) reserverar sig 
mot beslutet (bilaga). 

Sammanfattning 
I medborgarförslaget föreslås att alternativa driftsformer för grund- och 
gymnasieskolan ska utredas, samt att de personalgrupper som vill bidra till 
alternativa driftsformer stöttas. Som skäl för förslaget anges ökad direkt-
demokrati, delaktighet och insyn i skolans kärnverksamhet, effektivare 
styrning av skolpengen och ökad flexibilitet.  

Skolnämndens förslag är att avslå vidare utredning av alternativa drifts-
former för grund- och gymnasieskolor samt att avslå förslaget att stötta 
personalgrupper som vill bidra till driftsformen ”kommunal friskola”. 

Ekonomikontoret föreslår att medborgarförslaget avslås. 

Allmänna utskottets förslag är att avslå medborgarförslaget. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-03-05. 

Protokoll från skolnämnden 2012-09-26, § 166/tjänsteskrivelse 2012-08-30. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-01-03. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-01-16, § 1. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-01-29, § 2. 

Yttranden 
Ordförande Lars Broman redogör för arbetsordningens regel i 32 § om att 
kommunfullmäktige kan besluta att den som väckt ett medborgarförslag ska 
ha yttranderätt i samband med kommunfullmäktiges behandling av 
förslaget. 

Åke Hestner har begärt att få yttra sig vid behandlingen av medborgar-
förslaget. 
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Delbeslut 
      Åke Hestner får yttra sig vid behandlingen av medborgarförslaget. 
 
Daniel Riazat (V) och Patrik Andersson (V) yttrar sig i ärendet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S), Maria Gehlin (FAP), Katarina Gustavsson (KD), 
Christina Haggren (M), Mats Dahlström (C), Knut C. A. Scherman (SD) 
och Lars-Göran Johansson (S): Enligt kommunstyrelsens förslag (nr 1). 

Richard Holmqvist (MP), Helena Fridlund (S) och Linnea Risinger (MP): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: 
Under utredningen ska särskilt beaktas; kravet på likvärdig behandling av 
alla elever, möjligheter till effektivitetsvinst genom samordning av 
kommunala stödfunktioner och möjligheter till ökad självständighet inom 
ramen för nuvarande organisation (nr 2).  

Kicki Stoor (V): Avslag på medborgarförslaget (nr 3). 

Krister Andersson (V): Medborgarförslaget är besvarat (nr 4). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra enligt följande, vilket 
kommunfullmäktige godkänner: 

Först ställs kommunstyrelsens förslag (nr 1) mot kommunstyrelsens förslag 
med tillägg (nr 2) mot varandra för att utse huvudförslaget och ordföranden 
finner att kommunstyrelsens förslag är huvudförslaget. 

Därefter ställs förslaget om avslag (nr 3) mot besvarat (nr 4) för att utse 
motförslag till huvudförslaget och ordföranden finner att avslag utses till 
motförslag. 

Slutligen ställs kommunstyrelsens förslag (nr 1) mot avslag (nr 3) och 
ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till  
Medborgarförslagsställaren 

Skolnämnden 

Ekonomikontoret 
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§ 5 Svar på medborgarförslag: Elrullstolar på kommunens 
äldreboenden 

KS0566/12 

Beslut 
         Medborgarförslaget är besvarat. Varje enhet ser över behovet av 

elrullstol eller elcykel och bedömer om det finns behov. Kostnaden för 
eventuell elrullstol hamnar på enheten. 

Sammanfattning 
I medborgarförslaget föreslås att elrullstolar köps in till varje enhet för att 
underlätta för personal och anhöriga. Omvårdnadsnämnden föreslår att varje 
enhet ser över behovet av elrullstol eller elcykel och bedömer om det finns 
behov. Kostnaden för eventuell elrullstol hamnar på enheten. 

Omvårdnadsnämndens och kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-09-22. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2012-11-28, § 160/tjänsteskrivelse 
2012-11-12. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-01-16, § 2.  

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-01-29, § 3. 

Yttranden 
Ordförande Lars Broman redogör för arbetsordningens regel i 32 § om att 
kommunfullmäktige kan besluta att den som väckt ett medborgarförslag ska 
ha yttranderätt i samband med kommunfullmäktiges behandling av 
förslaget. 

Leif Wikström har begärt att få yttra sig vid behandlingen av medborgar-
förslaget. 

Delbeslut 
      Leif Wikström får yttra sig vid behandlingen av medborgarförslaget. 

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

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(46) 
               

    Kommunfullmäktige              Paragraf                          Sammanträdesdatum 
 
                                                                                         2013-02-14 

 
 

Postadress Besöksadress Telefonväxel Organisationsnummer Bankgiro Internet 
791 83  FALUN  023-830 00 212000-2221 218-0289 www.falun.se 
 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Omvårdnadsnämnden 
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§ 6 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): 
Placerade barns skolresultat 

KS0375/12 

Beslut 

1.   Motionen bifalls. Skolnämnden och socialnämnden får i uppdrag att 
tillsammans införa en modell för att kunna följa upp placerade barns 
skolresultat.  

2.   Resultatet av utredningen ska återrapporteras till skolnämnden. 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att en uppföljande undersökning 
görs över hur skolgången fungerar för de barn som Falu kommun placerat 
inom och utanför kommunen. 

De allra första öppna jämförelserna om placerade barns skolgång som 
socialstyrelsen tagit fram med hjälp av skolverket visar att skolresultaten för 
barn som är i samhällets vård är oacceptabelt låga och varierar kraftigt 
mellan landets kommuner.  

Socialnämnden föreslår att motionen bifalls delvis då socialförvaltningen 
regelbundet följer upp de placerade barnens situation och där ingår 
skolsituationen. Socialnämnden föreslår att förutsättningarna undersöks för 
att införa en modell för uppföljning som samtidigt kan bidra till förbättring 
av placerade barns skolresultat. 

Skolnämnden föreslår att motionen bifalls. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-02-07. 

Protokoll från socialnämnden 2012-08-29, § 169/tjänsteskrivelse 2012-08-
29. 

Protokoll från skolnämnden 2012-10-24, § 177/tjänsteskrivelse 2012-09-17. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-01-16, § 3. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-01-29, § 4. 

Yttranden 
Christina Knutsson (S) yttrar sig i ärendet. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) och Katarina Gustavsson (KD):  
Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Katarina Gustavsson  

Socialnämnden 

Skolnämnden 
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§ 7 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): 
Barnomsorg kvällar, helger samt nätter 

KS0552/12 

Beslut 
Motionen avslås med motiveringen att behovet av införande av omsorg på 
obekväm arbetstid, inte behöver utredas eftersom vi idag redan har en väl 
fungerande verksamhet, där kostnaderna för en placering ryms inom 
reglerna för maxtaxan, samt att vi har ett väl fungerande kösystem och 
därigenom en god bild av behovet. 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att kommunstyrelsen får i uppdrag 
att utreda behovet av införandet av barnomsorg även på obekväm arbetstid, 
innebärande kvällar, helger samt nätter. Reglerna vid ansökningarna ska 
vara tydliga och kostnaderna för omsorg vid obekväm arbetstid ska rymmas 
inom reglerna för maxtaxan. 

Beslutet är enligt skolnämndens och kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 
Protokoll från skolnämnden 2012-12-12, § 215/tjänsteskrivelse 2012-11-14. 

Protokoll från allmänna utskottet, § 4. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-01-19, § 5. 

Yttranden 
Katarina Gustavsson (KD) yttrar sig i ärendet. 

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

Sänds till 
Katarina Gustavsson 

Skolnämnden 
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§ 8 Svar på motion från Ove Raskopp (--) anordnande av en 
lokal Internationell mansdag 

KS0294/11 

Beslut 
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 14 mars 
2013.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås med hänvisning till det pågående jämställdhetsarbetet 
”På lika villkor” som syftar till att stärka förutsättningarna för båda könen 
i ett långsiktigt perspektiv. 

 
 

Sammanfattning 
Ove Raskopp föreslår i en motion att Falu kommun stimulerar olika 
organisationer till att utveckla en internationell mansdag, lokalt ägnad åt att 
manifestera mannens historiska och moderna betydelse. 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-03-30. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2012-12-20. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-01-16, § 5. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-01-29, § 6. 

Sänds till 
Ove Raskopp 
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§ 9 Försäljning av del av fastigheterna Främby 1:24 och 
1:29 i Falu kommun 

KS0888/06 

Beslut 
Försäljning av del av Falun Främby 1:24 och 1:29 till Falu 
Vildvattenpark AB godkänns i enlighet med upprättat och av bolaget 
undertecknat markanvisningsavtal.  

Sammanfattning 
Falu Vildvattenpark AB har anmält intresse för att genomföra och anlägga 
en konstgjord fors för diverse vattenaktiviteter, servicebyggnader till denna 
liksom parkeringar på ett område av fastigheterna Främby 1:24 och 1:29. 
Avsikten är att anläggningen ska vara tillgänglig för alla och ett tillskott för 
turism, rekreation och idrott.  

Kommunstyrelsen beslutade den 1 september 2009 att godkänna 
optionsavtal för Falu Vildvattenpark avseende del av Främby 1:24. 
Optionsavtalet har därefter förlängts i två omgångar. 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 augusti 2011 att ge stadsbyggnads-
kontoret i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av Främby 1:24. 

Byggnadsnämnden har den 21 juni 2012 godkänt detaljplan för Vildvatten-
park på del av Främby 1:24 för antagande. 

Arbetet med detaljplan har genomförts och är på väg mot antagande. Mot 
bakgrund av det har upprättas ett markanvisningsavtal mellan kommunen 
och Falu Vildvattenpark AB. 

Beslutet är enligt stadsbyggnadskontorets och kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-18. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-01-15, § 2. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-01-29, § 7. 

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

Sänds till 
Falu Vildvattenpark och Stadsbyggnadskontoret 
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§ 10 Antagande av detaljplan för vildvattenpark på del av 
Främby 1:24 

KS0488/11 

Beslut 
Detaljplan för Vildvattenpark på del av Främby 1:24 antas. 

Sammanfattning 
Ett förslag till ny detaljplan för Vildvattenpark på del av Främby 1:24 har 
upprättats. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att bygga 
en Vildvattenpark i området söder om Främby Hallar. 

Kommunstyrelsen har vid två beslut om optionsavtal och planuppdrag tagit 
ställning för att erbjuda denna fastighet till Falu Vildvattenpark AB.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 13 mars 2012 att gå 
vidare med detaljplanering av området, trots att naturvärden konstaterats i 
området under planarbetet. 

Byggnadsnämnden beslutade den 21 juni 2012 att godkänna detaljplanen för 
antagande. 

Beslutet är enligt stadsbyggnadskontorets och kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-08-13. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-01-15, § 3. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-01-29, § 8. 

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

 

Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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§ 11 Godkännande av exploateringsavtal för bostäder vid 
Stenbocks väg 

KS0760/12 

Beslut 
Exploateringsavtal med Kopparstaden AB avseende bostäder vid  

         Stenbocks väg godkänns.  

Jäv 
Stefan Clarström (FAP) deltar inte i handläggningen av detta ärende.  

Sammanfattning 
Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för bostäder vid Stenbocks väg                           
och ett förslag till genomförandeavtal med Kopparstaden AB som bl.a. reglerar 
att anläggningsarbeten har upprättats. 

Förslag till detaljplan godkändes för antagande av byggnadsnämnden  
den 13 december 2012. 

Beslutet är enligt stadsbyggnadskontorets och kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-01-08. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-01-15, § 4. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-01-29, § 9. 

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

Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 

Kopparstaden AB 
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§ 12 Antagande av detaljplan för bostäder vid Stenbocks väg 
(Falun 8:29) 

KS0489/11 

Beslut 
         Detaljplan för bostäder vid Stenbocks väg (Falun 8:29) antas.  

Jäv 
Stefan Clarström (FAP) deltar inte i handläggningen av detta ärende.  

Sammanfattning 
Ett förslag till ny detaljplan för bostäder vid Stenbocks väg (Falun 8:29) har 
upprättats. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för Kopparstaden 
att bygga upp till 135 bostäder med bostadslägenheter för småhushåll söder 
om Dalregementets kasernbyggnader. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade om positivt planbesked  
den 17 januari 2012.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott lämnade den 18 september 2012 
förslag till detaljplan för bostäder vid Stenbocks väg (Falun 8:29) utan 
erinran. 

Byggnadsnämnden beslutade den 13 december 2012 att godkänna 
detaljplanen för antagande. 

Beslutet är enligt stadsbyggnadskontorets och kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-12-20. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-01-15, § 5. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-01-29, § 10. 

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

Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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§ 13 Godkännande av verksamhetsberättelse och 
årsredovisning samt beviljande av ansvarsfrihet för 
Linderdahlska Stiftelsen 2011 

KS0682/12 

Beslut 
1. Linderdahlska Stiftelsens årsredovisning och 

verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011 
godkänns. 

2. Revisionsberättelsen avseende 2011 läggs till protokollet. 

3. Styrelsen för Linderdahlska Stiftelsen beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2011. 

Sammanfattning 
Styrelsen för Linderdahlska Stiftelsen lämnar årligen in sin verksamhets-
berättelse, årsredovisning och revisionsberättelse till Falu kommun. 
Ekonomikontoret har gjort en genomgång av redovisningen. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets och kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-12-21. 

Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för 
Linderdahlska Stiftelsen år 2011. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-01-15, § 6. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-01-29, § 11. 

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

Sänds till 
Linderdahlska Stiftelsen 

Ekonomikontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 14 Nyttjanderättsavtal avseende gatubelysning i Falu 
kommun 

KS0749/12 

Beslut 
Trafik och fritidsnämnden får i uppdrag att teckna ett tioårigt 
nyttjanderättsavtal avseende gatubelysningen i Falu kommun med Falu 
Energi och Vatten AB samt Falu Elnät AB.   

 

Sammanfattning 
Inom kommunen finns idag ca 15.500 ljuspunkter uppdelat på 9.500 i 
tätorten och 6.000 på landsbygden. I tätorten ägs gatubelysningen till 100 % 
av kommunen. På landsbygden äger kommunen det mesta men inte allt. På 
många ställen är ägandet oklart. Falu Elnät AB sköter sedan tidigare 
gatubelysningen på landsbygden och extern entreprenör har skött 
gatubelysningen inom tätorten sedan år 2001 t o m 19 oktober 2012. 

Trafik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att trafik- och 
fritidsnämnden ska få i uppdrag att teckna nyttjanderättsavtal med Falu 
Energi och Vatten AB samt Falu Elnät AB avseende gatubelysningen i Falu 
kommun. 

Kommunfullmäktige har i ”Budget 2013 och ekonomisk plan för 2014 och 
2015 justerat trafik- och fritidsnämndens budgetram med hänvisning till 
kostnadsbesparingari kopplade till effektiviseringar av drift och underhåll av 
kommunal belysning. En effektivisering som uppskattas till 1 mnkr under 
förutsättning att energipriset inte ökar. 

Ekonomikontoret ställer sig bakom trafik- och fritidsnämndens förslag och 
föreslår att ett tioårigt nyttjanderättsavtal tecknas. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-12-12 § 160/tjänsteskrivelse 
2012-11-27.  

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-01-07. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-01-16, § 6. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-01-29, § 12. 

Yttranden 
Mats Dahlström (C) yttrar sig i ärendet. 
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Kommunfullmäktige 
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  2013-02-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

Sänds till 
Falu Energi och Vatten AB  

Falu Elnät AB 

Trafik- och fritidsnämnden 

Ekonomikontoret 
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Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 15 Begäran om tilläggsanslag för 2013 för öppnande av 
platser på Källegården 

  

Beslut 
1. 4 800 000 kr tillskjuts omvårdnadsnämnden för år 2013 för 

öppnandet av tillfälligt boende på Källegården då det ökade behovet 
inte har varit möjligt att inarbeta i budget 2013. 

2. Finansieringen av det tillfälliga boendet ska ske genom ramväxling 
från Beslutsorgan, central buffert. 

Sammanfattning 
Behovet av vård och omsorgsboende har varit högt under 2012. 
Omvårdnadsförvaltningen har hittills lyckats lösa det inom sektionen vård 
och omsorgsboende med ökning av platser inom redan befintliga boenden. 
Det var också den plan förvaltningen hade inför 2013 års prognostiserade 
behov. Men det visar sig att behovet är större än väntat och kan inte längre 
tillgodoses i den takt som är önskvärt. Det är många personer som har beslut 
om vård och omsorgsboende som befinner sig på våra korttidsplatser och en 
del väntar i hemmet med hemtjänst.  

På Källegården finns en enhet, Heden, som sedan en tid står tom. Här kan 
omvårdnadsförvaltningen öppna åtta platser. Alla platser blir tillfälliga 
eftersom behovet troligen inte kommer att finnas kvar när det nya vård och 
omsorgsboende är klart att tas i bruk. Det nya boendet ska enligt planerna 
vara klart december 2013. 

Omvårdnadsnämnden beslutade den 19 december 2012 att söka befogenhet 
att öppna enheten Heden på Källegården samt begära tilläggsanslag 2013 
motsvarande 5 miljoner kronor. 

Beslutet är enligt ekonomikontorets och kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2012-12-19, § 180/ förvaltningens 
tjänsteskrivelse 2012-12-04. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-01-21. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-01-29, § 13. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christer Falk (S) och Patrik Andersson (V): Enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
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Kommunfullmäktige 
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  2013-02-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
Omvårdnadsnämnden 

Ekonomikontoret 

 



 26 (46) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-02-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 16 Resecentrum Falun - Genomförandeavtal för flytt av 
Grycksbobanan 

  

Beslut 
1. Genomförandeavtal för Delprojekt 2, Grycksbobanans flyttning, 

godkänns. Med redaktionell ändring i § 8 av genomförandeavtalets 
godkännande till 2013-03-31. 

2. Kommunens kostnader belastar driftbudgeten, centrala bufferten, 
med 9 msek år 2013. 

3. Resterande 3,3 msek ska inarbetas i driftbudgeten för 2014. 

Reservation 
Kicki Stoor (V), Daniel Riazat (V) och Patrik Andersson (V) reserverar sig 
mot beslutet (bilaga). 

Sammanfattning 
Falu kommun, Trafikverket, Dalatrafik och Jernhusen har samverkat sedan 
2003 i ett projekt för att utveckla ett resecentrum i Falun. Resecentrum 
Falun är också en del i ett större stadsutvecklingsprojekt med syfte att skapa 
ett sammanhängande stadslandskap i den södra delen av Falu centrum. 
Under hösten 2012 har Falu kommun förvärvat hela Jernhusens fastighets-
innehav i Falun vilket bland annat innebär att kommunen nu är ägare till 
stationshuset. Kommunens förvärv innebär att Jernhusen inte längre är en 
samarbetspart i projektet.  

För att reglera parternas ömsesidiga åtaganden vid genomförandet av tre 
delprojekt har ett förslag till samarbetsavtal godkänts av kommun-
fullmäktige den 13 december 2012. Till samarbetsavtalet knyts tre 
genomförandeavtal, ett för varje delprojekt varav följande två avtal 
godkänts av kommunfullmäktige den 13 december 2012: 

• Delprojekt 1: EU-projektet ”Resecentrum Falun – Navet i ett utvecklat 
regionalt kollektivtrafiksystem” (Gångtunnel, trappor, hissar mm som 
sammanbinder mellanplattformen och sidoplattformen). 

• Delprojekt 3: Byggande av stödmur längs spår 1 västerut. 

• Delprojekt 2, flytt av Grycksbobanan är kostnadsberäknat till 18,3 msek. 
I kostnaderna ingår förutom själva spårbygget även nya och förändrade 
vägkorsningar mm. Region Dalarna beslutade den 6 februari 2013 att 
bevilja medfinansiering med 6 msek. Resterande 12,3 msek belastar 
kommunens budget, varav 9 msek redan är finansierade enligt 
kommunstyrelsens förslag den 29 januari 2013. 
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  2013-02-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutets punkt 1 - 3 är enligt stadsbyggnadskontorets och 
kommunstyrelsens förslag, undantaget den redaktionella ändringen i § 8. 

Kommunstyrelsen beslutade för egen del att ge ordföranden uppdrag att i 
samråd med presidiet godkänna förändringar i avtalet avseende 
signalanläggning i § 6 och precisering av tidplan i § 7. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2013-01-29, § 25. 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-02-07. 

Protokoll frånkommunstyrelsen 2013-02-12, § 29. 

Yttranden 
Patrik Andersson (V), Mats Dahlström (C), Maria Gehlin (FAP) och Knut 
C.A. Scherman (SD) yttrar sig i ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S) och Mikael Rosén (M): Enligt kommunstyrelsens 
förslag med tilläget i beslutets punkt 1 att en redaktionell ändring görs i § 8 
av genomförandeavtalets godkännande till 2013-03-31. 

Kicki Stoor (V): Avslag på förslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Jonny Gahnshags m.fl. förslag. 

 

Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
Ekonomikontoret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 17 Fyllnadsval av styrelseledamot i Lugnet i Falun AB 

KS0002/13 

Beslut 
Paula Aspfors (S) utses till ny styrelseledamot i Lugnet i Falun AB. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige entledigade Caroline Nyberg Wass (S) från uppdraget 
som styrelseledamot i Lugnet i Falun AB den 13 september 2012. 
Fyllnadsval ska göras. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2012-09-13, § 174. 

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

Sänds till 
Paula Aspfors  

Lugnet i Falun AB 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-02-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 18 Entledigande som styrelsesuppleant i Lugnet i Falun AB 

KS0002/13 

Beslut 
Peo Karlström (S) entledigas som styrelsesuppleant i Lugnet i Falun AB. 

Sammanfattning 
Peo Karlström begär entledigande från uppdraget som styrelsesuppleant i 
Lugnet i Falun AB. 

Ny styrelsesuppleant utses vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 
mars 2013. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2013-02-08.  

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

Sänds till 
Peo Karlström  

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-02-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 19 Fyllnadsval av ersättare i omvårdnadsnämnden 

KS0002/13 

Beslut 
Göran Vallin (S) utses till ny ersättare i omvårdnadsnämnden. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige entledigade, den 13 december 2012, Maria Sjögren (S) 
från uppdraget som ersättare i omvårdnadsnämnden. Fyllnadsval ska göras. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2012-12-13, § 288. 

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

Sänds till 
Göran Vallin  

Omvårdnadsnämnden 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-02-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 20 Entledigande av uppdrag som ledamot och ersättare i 
skolnämnden samt fyllnadsval 

KS0002/12 

Beslut 
1. Maria Daniels (MP) entledigas från uppdraget som ledamot i 

skolnämnden. 

2. Erik Eriksson (MP) entledigas från uppdraget som ersättare i 
skolnämnden. 

3. Erik Eriksson (MP) utses som ny ledamot i skolnämnden. 

4. Maria Daniels (MP) utses som ny ersättare i skolnämnden. 

Sammanfattning 
Maria Daniels har inkommit med begäran om entledigande som ledamot i 
skolnämnden och utses till ny ersättare, medan tidigare ersättare Erik 
Eriksson entledigas från ersättaruppdraget och utses till ny ledamot. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entlediganden 2012-11-19. 

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

Sänds till 
Maria Daniels  

Erik Eriksson  

Skolnämnden 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-02-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 21 Entledigande av uppdrag som ledamot i trafik- och 
fritidnämnden samt fyllnadsval 

KS0002/13 

Beslut 
1. Börje Grönros (C) entledigas från uppdraget som ledamot i trafik- 

och fritidsnämnden. 

2. Sara Thunmarker Telde (C) entledigas som ersättare och utses till ny 
ledamot i trafik- och fritidsnämnden. 

3. Camilla Sparring (C) utses som ny ersättare. 

Sammanfattning 
Börje Grönros har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget 
som ledamot i trafik- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2013-01-23. 

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

Sänds till 
Börje Grönros  

Sara Thunmarker Telde 

Camilla Sparring  

Skolnämnden 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-02-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 22 Entledigande av uppdrag som ledamot i skolnämnden 
samt fyllnadsval 

KS0002/13 

Beslut 
1. Elisabeth Käck (C) entledigas från uppdraget som ledamot i 

skolnämnden. 

2. Per Pettersson (C) entledigas som ersättare och utses till ny ledamot i 
i skolnämnden. 

3. Joakim Storck (C) utses som ny ersättare. 

Sammanfattning 
Elisabeth Käck har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget 
som ledamot i skolnämnden. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2013-02-13. 

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

Sänds till 
Elisabeth Käck  

Per Pettersson  

Joakim Storck  

Skolnämnden 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-02-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 23 Svar från skolnämndens ordförande Daniel Riazat (V) på 
interpellation ställd av Svante Parsjö Tegnér (FP):  
Daniel Riazat friskolornas bästa vän? 

KS0004/13 

Beslut 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Svante Parsjö Tegnér ställer i en 
interpellation till skolnämndens ordförande Daniel Riazat frågor angående 
skolförvaltningens beslut att lägga idrottsprofilen på det kommunala 
gymnasiet i malpåse. 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 oktober 2012 att interpellationen får 
ställas. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2012-09-17. 

Svar från skolnämndens ordförande 2013-01-14. 

Yttranden 
Daniel Riazat redogör för sitt svar på interpellationen. 

Svante Parsjö Tegnér tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

I debatten deltar Maria Gehlin (FAP). 

Ordföranden förklarar därefter att debatten är avslutad. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-02-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 24 Medborgarförslag: Verka för att Borlänge och Falun 
ingår i samma zon i Dalatrafiks tariffsystem 

KS0740/12 

Beslut 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun ska verka för att Borlänge 
och Falun ingår i samma zon i Dalatrafiks tariffsystem. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-12-13. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-02-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 25 Motion från Katarina Gustavsson (KD): Inrätta ett 
minnesmärke över Raoul Wallenberg i Falun 

KS0108/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att kommunstyrelsen samt 
kulturnämnden får i uppdrag att ta initiativ till ett minnesmärke över 
Raoul Wallenberg i Falun. En skisstävling utlyses för en utformning 
av minnesmärket som sedan placeras på en framträdande plats i Falun. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-01-08. 

Sänds till 
Katarina Gustavsson 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-02-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 26 Motion från Mats Dahlström (C) och Anna Hägglund (C): 
Inrättande av en kretsloppspark i Falun 

KS0117/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Mats Dahlström och Anna Hägglund föreslår i en motion att en kretslopps-
park inrättas i Falun, förslagsvis på Ingarvet. Ett närmare förslag ska tas 
fram, inklusive projektering och kostnadsberäkning av byggande och drift 
och därefter återredovisas till kommunfullmäktige för beslut om etablering. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-01-09. 

Sänds till 
Mats Dahlström och Anna Hägglund 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-02-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 27 Motion från Daniel Riazat (V) och Kicki Stoor (V): 
Bekämpa den ekonomiska brottsligheten 

KS0121/13 

Beslut 
 Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Daniel Riazat och Kicki Stoor föreslår i en motion att Falu kommun ska 
anpassa, utveckla och implementera metoden ”Vita jobb” för att bekämpa 
svartarbete och ekonomisk brottslighet vid offentlig upphandling. 

Vidare föreslås att Falu kommun utesluter företag med anknytning till 
offshore-ekonomier (skatteparadis) vid alla former av upphandling eller i 
andra former av verksamheter där betalning sker med våra skattepengar. Det 
ska omfatta offshore-ekonomier enligt Internationella valutafondens (IMF) 
lista. 

 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-01-11. 

Sänds till 
Daniel Riazat och Kicki Stoor 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-02-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 28 Motion från Svante Parsjö Tegnér (FP): "Full insyn i 
ekonomin" 

KS0182/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér föreslår i en motion att i samband med budget och 
ekonomisk årsredovisning i Falu kommun ska en tydlig sammanställning 
finnas (tabell) som redovisar de tre finansiella målen, resultat, soliditet och 
andel lån till investeringar enligt i motionen preciserade punkter. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-01-31. 

Sänds till 
Svante Parsjö Tegnér   
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-02-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 29 Interpellation från Åsa Nilser (FP) ställd till 
omvårdnadsnämndens ordförande Christer Falk (S):  
Ge äldre i Falu rätt till särskilt omsorgsboende, vilka 
planer finns? 

KS0004/13 

Beslut 
Interpellationen får ställas. 

 

Sammanfattning 
Åsa Nilser ställer i en interpellation till omvårdnadsnämndens ordförande 
Christer Falk frågor om äldre i Falun som har rätt till särskilt omsorgs-
boende och vilka planer som finns för att utöka platser, hur kön ser ut och 
hur många viten som utdömts för att sökanden fått vänta. 

Interpellationen kommer att besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde 
den 14 mars 2013. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2013-02-01. 

Svar på interpellation 2013-02-06. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-02-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 30 Motion från Maria Gehlin (FAP): Förstärkning av 
sommaraktiviteter för barn 

KS0185/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Maria Gehlin föreslår i en motion att 200 tkr avsätts för att genomföra 
avgiftsfria sommaraktiviteter för barn i åldern 8-12 år. Dessa medel 
destineras till kultur och ungdomsförvaltningen och ska användas för 
genomförande av avgiftsfria sommaraktiviteter för barn i samverkan med 
föreningar och andra ideella organisationer. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-02-03. 

 

Sänds till 
Maria Gehlin 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-02-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 31 Motion från Maria Gehlin (FAP) och Lars Runnsvik (M): 
Naturskolan till Stångtjärn 

KS0196/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Maria Gehlin och Lars Runnsvik föreslår i en motion att naturskolan flyttas 
till Stångtjärn: 
- att Falu kommun får i uppdrag att omgående förhandla med Falu IK kring 
möjligheten att arrendera/hyra Stångtjärnsstugan i ett längre kontrakt. 

Förutsatt att Falu kommun får tillträde till Stångtjärnsstugan föreslås även: 
- att Naturskolans verksamhet flyttas till Stångtjärn. 
- att en utredning genomförs kring möjligheten att utveckla Naturskolan till 
att även bli en lägerskola för skolor och föreningar. 
- att en utredning genomförs kring möjligheten att förlägga sommarkollo i 
Stångtjärn. 
- att en utredning genomförs kring möjligheten att öppna café/serverings-
verksamhet i Stångtjärnsstugan. 
- att en utredning genomförs kring möjligheten att verksamheten 
(Naturskolan, lägerskola, sommarkollo, café/serveringsveksamhet) bedrivs 
som ett socialt företag eller i liknande verksamhetsform. 

 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-02-07. 

 

Sänds till 
Maria Gehlin 

Lars Runnsvik 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-02-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 32 Interpellation från Lars Broman (MP) ställd till 
kommunalrådet Susanne Norberg (S): 
Istället för att avskeda gymnasielärare      

KS0004/13 

Beslut 
Interpellationen får ställas. 

 

Sammanfattning 
Lars Broman ställer i en interpellation till kommunalrådet Susanne Norberg 
en fråga om hon kan initiera förhandlingar mellan arbetsgivare och fack 
med målsättningen att alla gymnasielärare solidariskt går ned till 80% tjänst 
och får behålla 90% av lönen för att inte behöva ta bort 50 gymnasielärar-
tjänster. 

Interpellationen besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde den 14 
mars 2013. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2013-02-07. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-02-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

 

§ 33 Motion från Dan Westerberg (C): Angående förbättringar 
på Lugnets skidanläggning  

KS0 202/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Dan Westerberg föreslår i en motion att Falu kommun skyndsamt tillsätter 
en utredning som får i uppdrag att undersöka möjligheterna att förbättra de 
längre skidspåren på Lugnet till en standard så att de kan ingå i betal-
systemet. I utredningen bör även ingå representanter för föreningslivet i 
Falun. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-02-11. 

 

Sänds till 
Dan Westerberg 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-02-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

 

§ 34 Motion från Kicki Stoor (V), Daniel Riazat (V) och Patrik 
Andersson (V):  
Sänk månadsersättningarna för politiker i Falu kommun    

KS0206/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kicki Stoor (V), Daniel Riazat (V) och Patrik Andersson (V) föreslår i en 
motion att samtliga fasta månadsersättningar för politiker i Falu kommun 
sänks med 50 % och att förslaget införs fr.o.m. nästkommande månads-
utbetalning. 
 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-02-08. 

 

Sänds till 
Kicki Stoor, Daniel Riazat  och Patrik Andersson   
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-02-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 35 Interpellation från Anna Hägglund (C) ställd till trafik- 
och fritidsnämndens ordförande Jonas Lennerthson (S): 
Falun som vinterstad och användningen av vägsalt 
 

KS0004/13 

Beslut 
Interpellationen får ställas. 

 

Sammanfattning 
Anna Hägglund ställer i en interpellation till trafik- och fritidsnämndens 
ordförande en fråga mot bakgrund av den växande betydelse som Falun idag 
tillmäts som vinterstad för boende och besökare: 
”Är du som ordförande i trafik- och fritidsnämnden beredd att se över den 
praxis som råder idag och vidta åtgärder för att nå en minskad användning 
av vägsalt i den kommunala väghållningen med målet att avstå från, eller 
endast under särskilda omständigheter tillåta saltning? 

Interpellationen besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde den 14 
mars 2013. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2013-02-07. 
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