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Mats Dahlberg frånvarande Carin Gustafsson   
Veronica Zetterberg   
Mika Savolainen frånvarande Birgitta Hiertner   
Vanja Ottewall ej § 340-345, 347-348 
Jan E Fors  
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Kent Blomkvist (S) § 315-331, 346 
Birgitta Gradén (S) § 315-337, 346 
Agneta Änsgås (C) § 315-327, 329- 332, 346 
Maj Ardesjö (MP) § 315-320, 329-333 
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Falu kommun Sammanträdesdatum  
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§ 315 Överlämnande av Falu kommuns kulturpris 

2015 

 KS0012/15  
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar 2015 års kulturpris som av kultur- och fritidsnämnden 
tilldelats Clas Yngström med motiveringen:  
 
Genom sitt musicerande satt såväl bluesen som Dalarna på kartan. Hans talang, 
entreprenörskap och idérikedom har gett bluesen i Sverige en ny dimension och sedan 
2012 finns Clas Yngström tillsammans med andra bluesgiganter representerad i The Blues 
Hall of Fame. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Erik Pettersson föredrar kultur- och 
fritidsnämndens motivering och överlämnar priset. Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande, Jonas Lennerthson, överlämnar blommor. 
  
Clas Yngström tackar för priset. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2015-11-19, § 114. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Clas Yngström 

Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 7 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
§ 316 Överlämnande av Falu kommuns 

kulturstipendium 2015 

 KS0012/15  
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar 2015 års kulturstipendium som av kultur- och 
fritidsnämnden tilldelats Hanna Turi med motiveringen:  
 
Med sitt innovativa skapande bjuder in publiken till möten mellan musik, drama och konst. 
Hanna är genreöverskridande och låter nyfikenheten vara en ledstjärna i sitt 
musikskapande. 
 

Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Erik Pettersson föredrar kultur- och 
fritidsnämndens motivering och överlämnar priset. Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande, Jonas Lennerthson, överlämnar blommor. 
  
Hanna Turi tackar för priset. 
 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2015-11-19, § 112. 

_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Hanna Turi 

Kultur- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
§ 317 Överlämnande av Falu kommuns barn- och 

ungdomskulturpris 2015 

 KS0012/15  
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar 2015 års barn- och ungdomskulturpris som av kultur- och 
fritidsnämnden tilldelats föreningen Popkollo Falun med motiveringen: 

 
För sitt arbete med att hjälpa unga tjejer in i musiklivet och ge dem förutsättningar att 
kunna, våga och vilja ta plats i samhället. Popkollo Falun har sedan 2013 fått unga tjejer 
från inte bara Falun, utan även resterande Dalarna och Sverige, att börja spela och 
fullfölja sitt musikintresse samtidigt som de belyser frågeställningar kring normer och 
värderingar. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande, Karl-Erik Pettersson föredrar kultur- och 
fritidsnämndens motivering och överlämnar priset. Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande, Jonas Lennerthson, överlämnar blommor. 
  
Representanter för Popkollo Falun tackar för priset. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2015-11-19, § 113. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Popkollo Falun 

Kultur- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
§ 318 Överlämnande av Falu kommuns miljöpris 

2015 

 KS0012/15  
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar 2015 års miljöpris som genom miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden tilldelats Kalle Bergström med motiveringen: 

 
Kalle Bergström har tagit initiativ till och installerat en webbkamera som visar 
berguvarna i Falu gruva. Med hjälp av den har han visat uvarna för allmänheten och gjort 
både dem och Falu gruva kända till och med utanför landets gränser. Han har också 
använt kameran till att dokumentera berguvarnas liv i gruvan vilket har gett ny kunskap 
om denna hotade fågelart. Kalle Bergström har genom sitt engagemang och initiativ 
bidragit starkt till att berguvarna uppmärksammats, väckt ett intresse hos allmänheten och 
verkat för att livsvillkoren för Dalarnas landskapsfågel respekteras i gruvområdet. Kalle 
Bergström är också en framstående naturfotograf och bidrar även härigenom till 
förståelsen för naturens värden. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande, Karl-Erik Pettersson föredrar miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden motivering och överlämnar priset. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande, Richard Holmqvist, överlämnar blommor. 
  
Kalle Bergström tackar för priset. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-25, § 184. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Kalle Bergström 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
§ 319 Överlämnande av Falu kommuns 

tillgänglighetspris 2015 

 KS0012/15  
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar 2015 års tillgänglighetspris som genom handikapprådet 
tilldelats Lions Club Falun med motiveringen: 

 
Lions Club Falun får priset för sitt arbete med att underlätta för personer med 
funktionsnedsättning att ta del av Skid-VM 2015. Den särskilda läktaren för 
funktionsnedsatta var bemannad av personer från Lions som lånade ut filtar, köpte fika 
och fanns till hands om några problem uppstod. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Erik Pettersson föredrar handikappsrådets 
motivering och överlämnar priset. Handikapprådets ordförande, Susanne Norberg, 
överlämnar blommor. 
  
Representant från Lions Club Falun tackar för priset. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunala handikapprådet 2015-11-04, § 34. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Lions Club Falun 

Kommunala handikapprådet 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
§ 320 Överlämnande av Falu kommuns 

mångfaldsstipendium 2015 

    
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar 2015 års mångfaldsstipendium som genom 
integrationsrådet har tilldelats Breddens IF med motiveringen:  

 
Föreningen idkar spontanidrott och utgår från lek och lust i sin verksamhet. Under maj-
september tar ledarna med sig en stor väska med bollar och andra idrottsredskap och åker 
ut till bostadsområdena. Föreningen jobbar aktivt för att söka upp och möta en bred och 
många gånger utsatt målgrupp i olika åldrar, där den befinner sig. Genom ideella insatser 
och stort engagemang bidrar de till att stärka mångfaldsarbetet och främja jämlikheten.  
Föreningen bidrar också till framtidens ledarskap genom att engagera äldre ungdomar 
som ledare. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Erik Pettersson föredrar integrationsrådets 
motivering och överlämnar priset. Integrationsrådets ordförande, Krister Andersson, 
överlämnar blommor. 
  
Representant från Breddens IF tackar för priset. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från integrationsrådet 2015-11-12. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Breddens IF 
Integrationsrådet 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
§ 321 Godkännande av exploateringsavtal med Falu 

Energi & Vatten AB avseende detaljplan för 
verksamhetsområde på Syrafabriksområdet 
väster om E16 

 KS0286/15  
Beslut 
 

1. Exploateringsavtal med Falu Energi & Vatten AB avseende detaljplan för 
verksamhetsområde på Syrafabriksområdet väster om E16 godkänns.  

2. Den cirkulationsplats inklusive gångbro, som kommunen åtar sig att bygga 
enligt exploateringsavtalet, får kosta maximalt 15 miljoner kronor och ska 
avsättas i investeringsbudgeten. 

 
Sammanfattning 
Förslag till ny detaljplan för verksamhetsområde på Syrafabriksområdet väster om E16 har 
tagits fram och godkänts för antagande av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 28 
oktober 2015. Detaljplanen omfattar fastigheter som ägs av Falu Energi & Vatten AB, Falu 
Kraft AB, Stora Kopparbergs Bergslags AB och Falu kommun. Detaljplanearbetet har 
initierats av Falu Energi & Vatten AB som också äger större delen av det område som man 
avser att bebygga med dataserverhallar. I exploateringsavtalet regleras genomförandet av 
detaljplanen vad gäller t ex utbyggnad av gator och annan allmän plats och överlåtelse av 
mark.  
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag exklusive beslutspunkt 2. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-06. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-11-16, § 105. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-12-01, § 274. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C) med instämmande av Susanne Norberg (S), Ragnar Kroona (S), Anna 
Fält (S), Joakim Storck (C), Jonas Lennerthson (S), Camilla Sparring (C) och Erik 
Eriksson (MP), Patrik Liljeglöd (V), Stefan Clarström (FAP), Mikael Rosén (M) och 
Svante Parsjö Tegnér (L): Enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg att 
cirkulationsplatsen inklusive gångbro får kosta maximalt 15 miljoner kronor och ska 
avsättas i kommunens investeringsbudget. 

Knut C A Scherman (SD) och Katarina Gustavsson (KD): Återremiss. 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
Beslutsgång 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ordföranden prövar om ärendet ska avgöras idag mot återremiss och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag  
 
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Mats Dahlströms m fl förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mats Dahlströms m fl förslag. 
 
Yttranden 
Jan E Fors (M) och Erik Eriksson (MP) yttrar sig i ärendet. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Falu Energi & Vatten AB 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
§ 322 Antagande av Detaljplan för 

verksamhetsområde på Syrafabriksområdet 
väster om E16 

 KS0691/13  
Beslut 
 
            Detaljplan för verksamhetsområde på Syrafabriksområdet väster om  
            E16 antas.       
 
Sammanfattning 
Detaljplan för verksamhetsområde på Syrafabriksområdet väster om E16 har upprättats 
på miljö- och samhällbyggnadsförvaltningen. Syftet med detaljplanen är bland annat att 
möjliggöra en ändrad byggrätt för verksamhetsområdet på Syrafabriksområdet samt att 
möjliggöra en ny utfart till Hanröleden/E16 i höjd med Nybrogatan och en gång- och 
cykelväg genom området mot Ingarvet. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav planuppdrag den 18 februari 2014. 
Utvecklingsutskottet lämnade den 25 november 2014 detaljplanen, efter genomfört 
samråd, utan erinran. Miljö- och samhällbyggnadsnämnden godkände den 28 oktober 
2015 planen för antagande, efter det att detaljplanen funnits tillgänglig för offentlig 
granskning.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-11-16, § 106. 

Protokoll från kommunstyrelsen, 2015-12-01, § 275. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Yttranden 
Jan-Olof Montelius (M) yttrar sig i ärendet. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Falu Energi & Vatten 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
§ 323 Försäljning del av fastigheten Falun 8:3 

 KS0220/14  
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att sälja del av fastigheten Falun 8:3. 

2. Frågan om biogasetablering beaktas i förhandlingarna. 
 

Protokollsanteckning 
Katarina Gustavsson (KD) deltar inte i beslutet. 

 
Sammanfattning 
I den nyligen antagna detaljplanen för Verksamhetsområde på Myran äger kommunen 
mark (del av fastigheten Falun 8:3) som utgörs av kvartersmark för försäljning av 
drivmedel, service till bilister. För den som köper angränsande mark av Fortifikations-
verket, där t ex bilförsäljning och bilservice kan bedrivas, kan det vara av intresse att  
även förvärva kommunens mark.  
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut, att miljö- och samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att sälja del av fastigheten 
Falun 8:3.  
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-03. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-11-16, § 106. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-12-01, § 276. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag.  

 
Yttranden 
Svante Parsjö Tegnér (L) yttrar sig i ärendet. 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
§ 324 Godkännande av försäljning del av 

fastigheterna Främby 1:24 och 1:29 för 
vildvattenpark 

 KS0888/06  
 
Beslut 
 

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

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra förlängningar av 
tidsfrister och andra mindre ändringar i avtalet. 

 
Sammanfattning 
Falu Vildvattenpark AB har anmält intresse för att genomföra och anlägga en 
konstgjord fors för diverse vattenaktiviteter, servicebyggnader till denna liksom 
parkeringar samt camping 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. 

Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari 2013 att godkänna försäljning av 
del av Falun Främby 1:24 och 1:29 till Falu Vildvattenpark AB i enlighet med 
upprättat och av bolaget undertecknat markanvisningsavtal. Falu Vildvattenpark 
fullföljde aldrig avtalet och betalade inte köpeskillingen.  

Falu Vildvattenpark gör nu ett förnyat försök att genomföra projektet. Ett nytt avtal har 
upprättats och har undertecknats av Falu Vildvattenpark.  

 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att miljö- och samhällsbyggnadschefen får i 
uppdrag att göra förlängningar av tidsfrister och andra mindre ändringar i avtalet.  
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-26. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-11-16, § 108. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-12-01, § 277. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag.  



 Sammanträdesprotokoll 17 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
Yttranden 
Monica Lindh (V) och Mikael Rosén (M) yttrar sig i ärendet. 
____________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Falu Vildvattenpark AB 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 18 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
§ 325 Antagande av Detaljplan för Källängetskolan, 

tankstation mm vid Källevägen i Svärdsjö  
 KS0385/15  
Beslut 
 
            Detaljplan för Källängetskolan, tankstation mm vid Källevägen i Svärdsjö antas.  
 
Sammanfattning 
Detaljplanen för Källängetskolan, tankstation m m vid Källevägen i Svärdsjö syftar till att 
ersätta en föråldrad plan som tillkom innan nuvarande lagstiftning, med lämpliga 
bestämmelser enligt nuvarande plan- och bygglag. Detaljplanen syftar även till att pröva 
möjligheten för en ny tankstation i Borgärdet, Svärdsjö.  
 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav stadsbyggnads- och näringslivskontoret  
den 17 september 2013 i uppdrag att upprätta detaljplan för Hedstugan, Svärdsjöskolan  
m m i Svärdsjö. I detta uppdrag ingick detta området som ett delområde. Detaljplanen 
bedöms förenlig med gällande översiktsplan. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 29 april 2015 om samråd varefter 
detaljplanen var ute på samråd från den 27 maj till den 31 augusti 2015.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 september 2015 om granskning.  
Nämnden behandlade ärendet den 25 november 2015 om att godkänna detaljplanen för 
antagande. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2015-11-25, § 176/ tjänsteskrivelse 
2015-11-19. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-12-01, § 279. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
_______________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  



 Sammanträdesprotokoll 19 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
§ 326 Bildande av biotopskyddsområde på 

fastigheten Digertäkt 2:2 i Falu kommun 

 KS0641/15  
Beslut 
 

1. Biotopskyddsområde bildas på fastigheten Digertäkt 2:2. 

2. Kostnaden ska tas inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ram. 
 

Sammanfattning 
Förslaget att inrätta ett biotopskyddsområde i två delar på fastigheten Digertäkt 2:2 är ett 
led i arbetet med att uppfylla kommunens naturvårds-program. Enligt 
naturvårdsprogrammet ska kommunen arbeta för att områden med höga naturvärden som 
ligger tätortsnära långsiktigt bevaras. Området ligger inom Lugnets naturreservat men 
reservatsföreskrifterna reglerar inte skogsbruk på ett sätt som långsiktigt bevarar de höga 
naturvärdena. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att biotopskydd är 
det lämpligaste sättet att bevara värdena.  

Kostnaden för det kommunalt beslutade biotopskyddsområdet ryms inom  
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget för 2015. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg av beslutspunkt 2.  

 
Beslutsunderlag  
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-25, § 183/ 
tjänsteskrivelse 2015-11-16. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-12-01, § 285. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Richard Holmqvist (MP): Enligt kommunstyrelsens förslag.  
Mikael Rosén (M): Enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg att kostnaden ska tas 
inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ram. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden prövar först kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden prövar därefter Mikael Roséns tilläggsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt tilläggsyrkandet. 

 
 



 Sammanträdesprotokoll 20 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
Yttranden 
Anna Fält (S) och Monica Lindh (V) yttrar sig i ärendet. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  



 Sammanträdesprotokoll 21 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
§ 327 Godkännande av naturvårdsavtal för större 

vattensalamander Lundbergs fäbodar 1:1 

 KS0642/15  
Beslut 
 

1. Naturvårdsavtal på fastigheten Lundbergs fäbodar 1:1 mellan 
Falu kommun och fastighetsägaren godkänns.  
 

2. Kostnaden tas inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ram. 
  

Sammanfattning 
Förslaget att inrätta ett naturvårdsavtal på Lundbergs fäbodar 1:1 är ett led i 
kommunens arbete för att bevara en av kommunens utpekade ansvarsarter, 
den större vattensalamandern. Konventionella skogsbruksmetoder med 
trakthyggesbruk skapar en torr och ogästvänlig landmiljö för salamandrar 
och är kanske det största hotet mot den större vattensalamanderns livsmiljö i 
Dalarna idag. Genom föreslaget naturvårdsavtal förbinder sig markägaren att 
bruka skogen med hyggesfria metoder inom en 50 meter bred zon från 
berörda lekvatten.  

Ett naturvårdsavtal gäller en begränsad tid, i det här fallet 25 år. Det är en 
lämplig och kostnadseffektiv form av naturskydd för att värna kända 
lekvatten, och skyddet kan omprövas när avtalstiden går ut.  

Genom att inrätta ett naturvårdsavtal på Lundbergs fäbodar skyddas sju 
småvatten med dokumenterad förekomst av större vattensalamander samt 
närmiljön runt dessa. Området ligger i den större vattensalamanderns 
kärnområde i Falu kommun.  

Kostnaden ryms inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget för 
2015. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag exklusive beslutspunkt 2.  

 
Beslutsunderlag  
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-25, § 182/ 
tjänsteskrivelse 2015-11-17. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-12-01, § 286. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Richard Holmqvist (MP): Enligt kommunstyrelsens förslag.  

Mikael Rosén (M): Enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg att 
kostnaden tas inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ram. 

 



 Sammanträdesprotokoll 22 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
Beslutsgång 
Ordföranden prövar först kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Därefter prövar ordföranden Mikael Roséns tilläggsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt tilläggsyrkandet. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggandsnämnden 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 23 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
§ 328 Godkännande av förlängt borgensåtagande för 

Svärdsjö Ridklubb 

 KS0526/15  
Beslut 
 

1. Den kommunala borgen förlängs för Svärdsjö Ridklubbs lån om 
1 822 500 kronor med tio år till den 30 september 2025.  
 

2. Svärdsjö Ridklubb uppmanas att öka amorteringstakten till minst 
100 000 kr per år. 

Jäv 
Camilla Sparring (C) deltar inte i handläggningen av detta ärende. 
 
Sammanfattning 
Svärdsjö Ridklubb har kommit in med en ansökan om förlängt borgensåtagande. 
Bakgrunden är att borgensåtagandet för föreningen, som beslutades i kommunfullmäktige 
den 9 september 2004, har gått ut.  

Föreningen har från slutet av 1980-talet haft ett kommunalt borgensåtagande för sitt lån om 
för närvarande 1 822 500 kronor, avseende föreningens ridhus.  

Ekonomikontoret konstaterar att kommunfullmäktige vid upprepade tillfällen har beviljat 
borgensåtaganden för föreningen. Amorteringstakten är dock för närvarande alltför 
långsam varför en ökad avbetalning är nödvändig för att lånet skall vara återbetalt innan 
ridhuset behöver en genomgripande renovering eller ersätts av ett nytt. 

Mot bakgrund av ovan föreslår ekonomikontoret att borgensåtagandet för föreningen 
förlängs med tio år samtidigt som amorteringstakten ökar så att lånet är betalt senast år 
2033.  

Kommunstyrelsens förslag punkt 2 är att öka amorteringarna så att lånet blir betalt senast 
år 2033.  
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag exklusive punkt 2. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-10-07. 

Protokoll från ledningsutskottet 2015-11-19, § 105. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-12-01, § 280. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag samt med omformulering av punkt 
2: Svärdsjö Ridklubb uppmanas att öka amorteringstakten till minst 100 000 kr per år. 

 
 



 Sammanträdesprotokoll 24 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
Beslutsgång 
Ordföranden prövar kommunstyrelsens förslag punkt 1 och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Ordföranden prövar därefter kommunstyrelsens förslag punkt 2 mot Susanne Norbergs 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Susanne Norbergs förslag. 
 
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 

Svärdsjö Ridklubb 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 25 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
§ 329 Socialnämndens begäran om utökad 

budgetram för 2016 

 KS0626/15  
Beslut 
 Socialnämndens begäran om utökad budgetram med 9 miljoner kronor 
 avseende år 2016 avslås. 

 
Reservation  
Stefan Clarström (FAP), Patrik Liljeglöd (V), Rolf Gradén (V), Erik Edquist (V),  
Monica Lindh (V), Thomas Nilsson (V), Svante Parsjö Tegnér (L), Åsa Nilser (L), Mattias  
Ohlson (L), Anders Nilser (L) och Katarina Gustavsson (KD) reserverar sig mot beslutet. 

      
Sammanfattning 
Socialnämnden har kommit in med ett ärende om ett bedömt utökat resursbehov för 
nämndens verksamhet för 2016. Socialförvaltningens beräkningar visar att ca 15 miljoner 
kronor saknas för att klara den nuvarande verksamheten och bedömda behovsökningar 
under 2016. De anpassningar i verksamheten som, enligt förvaltningens bedömning, 
beräknas kunna genomföras under 2016 och 2017 ger en trolig kostnadsminskning på ca 
sex miljoner kronor. Därmed gör nämnden bedömningen att det saknas ca nio miljoner för 
att kunna bedriva verksamheten inom den tilldelade budgetramen.  
Socialnämnden begär därför hos kommunfullmäktige om en utökad 
budgetram med nio miljoner kronor avseende 2016. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att 
kalla socialnämnden till ledningsutskottet i samband med den första periodrapporten per 
den sista februari 2016 för en fördjupad uppföljning av verksamhet och ekonomi. 
 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-11-19. 
Protokoll från socialnämnden 2015-10-28, § 195. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-12-01, § 281. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Göran Forsén (M), Madelene Vestin (SD), 
Mikael Rosén (M), Richard Holmqvist (MP), Anna Fält (S) och Jan E Fors (M): Enligt 
kommunstyrelsens förslag.  

Patrik Liljeglöd (V): Bifall till socialnämndens begäran med tilläggsyrkande om 900 000 
kronor. 

Katarina Gustavsson (KD) med instämmande av Stefan Clarström (FAP), Svante Parsjö 
Tegnér (L) och Monica Lindh (V): Bifall till socialnämndens begäran. 



 Sammanträdesprotokoll 26 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
 
Beslutsgång 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ordföranden ställer 
kommunstyrelsens förslag (avslag) mot bifall. Och i det fall bifall vinner så ställs beloppen 
mot varandra. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot bifall och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Yttranden 
Claes Mankler (S), Björn Ljungqvist (M), Maria Gehlin (FAP), Lars Jerdén (S) och Joakim 
Storck (C) yttrar sig i ärendet. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 

Ekonomikontoret  



 Sammanträdesprotokoll 27 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
§ 330 Godkännande av reviderat inansierings-

system för den gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

 KS0537/15  
Beslut 
 

1. Finansieringssystemet ändras från och med 1 januari 2016 från bruttokostnad till 
nettokostnad. Intäkten förs direkt till den gemensamma nämnden och kommunerna 
betalar in respektive nettokostnad till den gemensamma nämnden. 
 

2. Beräkningsmodellen är utifrån antal tillstånd och omsättningsavgifter i respektive 
kommun.  
 

3. Gemensamma nämnden får fastställa nettokostnaden för respektive kommun inför 
varje nytt år utifrån beräkningsmodellen. 

 
Sammanfattning 
Den gemensamma nämnden började sitt arbete den 1 januari 2014. Nämnden har sitt säte i 
Falu kommun och består av sju ledamöter som representerar de sju samverkande 
kommunerna Falun, Borlänge, Gagnef, Säter, Ludvika, Smedjebacken och Hedemora. 
Nämnden har ansvaret för kommunernas skyldigheter avseende alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel. 
 
Ett gemensamt avgifts- och taxeförslag har utretts. Fr o m den 1 januari 2016 kommer alla 
kommuner att ha gemensamma taxor och avgifter. I dagsläget betalar varje kommun en 
bruttokostnad som baseras på de kostnader respektive kommun hade år 2012. Den 
gemensamma nämnden föreslår en ändring av finansieringssystem, d v s att övergå från 
bruttokostnad till nettokostnad samt att använda en beräkningsmodell utifrån antal tillstånd 
för alkohol, tobak och receptfria läkemedel samt omsättningsavgifter i respektive kommun. 
Den faktiska nettokostnaden regleras inför varje år och respektive kommuns nettokostnad 
fastställs under sista sammanträdet för året. En avräkning för varje år görs vid årsbokslutet. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens och kommundirektörens gemensamma tjänsteskrivelse 2015-11-13. 

Protokoll från gemensamma nämnden ATL 2015-09-16 § 73/tjänsteskrivelse 2015-09-02. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-12-01, § 284. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag.  
 



 Sammanträdesprotokoll 28 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Socialförvaltningen 

Kommundirektören  



 Sammanträdesprotokoll 29 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
§ 331 Höjning av avgiftstak för maxtaxan inom 

äldreomsorgen 

 KS0576/15  
Beslut 
 

1. Den högsta månadsavgiften för hemtjänst tillsammans 
med vårdavgifter för viss långtidssjukvård fastställs till en 
tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. 

2. Höjningen av avgiftstaket ska, under förutsättning av riksdagens 
beslut om höjt tak för avgift enligt socialtjänstlagen, gälla från  
den 1 januari 2016. 

Reservation 
Stefan Clarström (FAP), Maria Gehlin (FAP), Patrik Liljeglöd (V), Rolf Gradén (V), Erik 
Edquist (V), Monica Lindh (V) och Thomas Nilsson (V), Svante Parsjö Tegnér (L), Åsa 
Nilser (L), Mattias Ohlson (L), Anders Nilser (L), Katarina Gustavsson (KD), Mikael 
Rosén (M), Christer Carlsson (M), Christina Haggren (M), Björn Ljungqvist (M), Håkan 
Hammar (M), Jan-Olof Montelius (M), Veronica Zetterberg (M), Vanja Ottevall (M), 
Göran Forsén (M), Kent Svens (M), Jan E Fors (M), Carin Gustafsson (M), Birgitta 
Hiertner (M), Madelene Vestin (SD), Annette Norell (SD), Knut C A Scherman (SD), 
Mikael Pettersson (SD) och Bo Lindén (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning 
Omvårdnadsnämnden har kommit in med ett förslag till höjning av avgiftstak för avgifter 
enligt socialtjänstlagen. Förslaget innebär en ökning av maxtaxan från 1780 kr per månad 
till 2000 kr per månad. Höjningen beräknas ge en ökad intäkt till omvårdnadsnämnden 
med 1,5 mnkr per år. Höjningen skulle påverka avgiften för ca 25 procent av kunderna. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  
 

Beslutsunderlag  

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2015-10-21, § 157/tjänsteskrivelse 
2015-11-20. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-11-20. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-12-01, § 287. 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 30 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Anna Hägglund (C) och Anna 
Fält (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Patrik Liljeglöd (V) med instämmande av Thomas Nilsson (V), Christer Carlsson (M), 
Svante Parsjö Tegnér (L), Katarina Gustavsson (KD), Maria Gehlin (FAP) och Madelene 
Vestin (SD): Avslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden prövar kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande beslutsgång som godkänns av 
kommunfullmäktige. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för avslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 31 ja-röster och 30 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens 
förslag, bilaga § 331. 
 
Yttranden 
Christer Falk (S), Jan E Fors (M) och Helena Fridlund (S) yttrar sig i ärendet. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Omvårdnadsnämnden  



 Sammanträdesprotokoll 31 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
§ 332 Godkännande av delägande och engagemang i 

Nya Visit Dalarna 

 KS0592/15  
Beslut 

1. Förslaget om en gemensam organisation för utvecklingen av 
besöksnäringen i Dalarna godkänns. 

2. Aktieägaravtal och bolagsordning godkänns. 
3. 60 aktier för kommunen á 1 000 kronor, totalt 60 000 kronor tecknas. 
4. Finansiering sker via eget kapital. 
5. Förslag till justerat grundavtal godkänns. 
6. Grundavtal om 3 513 592 kronor och sammanslagningskostnad om  

81 818 kronor finansieras via kommunens konto Ej förvaltningsanknuten 
verksamhet K620 tjänst 230 015. 

 
Sammanfattning 
I Dalarna har besöksnäringens organisationer genomgått stora förändringar under 
senare år. Tidigare var ofta turistbyråer en del av kommunens egen verksamhet och 
verksamheten bedrevs lokalt. IT-utvecklingen har lett till att man börjat organisera sig 
på olika sätt för att gemensamt klara av att utveckla verksamheten. Då det finns ett 
flertal olika organisationer i Dalarna har besöksnäringen, ur ett kundperspektiv, 
uppvisat en splittrad bild.  

Under flera år har det nu pågått en process där man försökt komma fram till hur hela 
Dalarna kan samordna sin destinationsbolagsverksamhet. Det har resulterat i ett 
förslag där kommunerna i Dalarna äger 30 procent och näringen 70 procent genom 
Visit Dalarna ekonomisk intresseförening. 

Förslaget innebär i korthet att det starka varumärket Dalarna kan exponeras tydligare, 
bolaget kan agera mer professionellt på många sätt, inte minst vad gäller IT-
utveckling samt att man får mer resurser för försäljning.  
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  
 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-11-09. 

Frågor från kommunstyrelsen och svar från Visit Södra Dalarna. 

Protokoll från ledningsutskottet 2015-11-19, § 106. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-12-01, § 282. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag.  



 Sammanträdesprotokoll 32 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
Yttranden 
Jan E Fors (M) yttrar sig i ärendet. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Visit Södra Dalarna 

Kommundirektören  



 Sammanträdesprotokoll 33 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
§ 333 Antagande av avsiktsförklaring kopplad till 

strategin Dalarna - Sveriges bästa 
ungdomsregion 

 KS0322/15  
Beslut 

Region Dalarnas avsiktsförklaring kopplad till strategin Dalarna - Sveriges  
bästa ungdomsregion antas. 

 
Protokollsanteckning 
Strategin Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion uppmanas att utvärderas den 1 januari 
2018. 

 
Sammanfattning 
Region Dalarna har arbetat fram ett strategidokument med sin grund i förstudien Sveriges 
bästa ungdomsregion, Dalastrategin samt en rad andra aktörer och grupper. En viktig 
utgångspunkt i strategiarbetet har varit att bygga vidare på det goda ungdomspolitiska 
arbete som har gjorts i Dalarna, genom bl a Dimpa-modellen. Region Dalarna antog 
strategin Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion i februari 2015 som därefter skickats till 
samtliga dalakommuner med rekommendation att anta avsiktsförklaringen. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslutsunderlag  

Skrivelse från Region Dalarna 2015-04-22. 

Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2015-10-29, § 103/tjänsteskrivelse 2015-10-20. 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-11-20. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-12-01, § 288. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Joakim Storck (C) och Jessica Wide (S):  
Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Thomas Nilsson (V): Avslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag (bifall).  
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 34 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
Yttranden 
Maria Gehlin (FAP), Sofie Eriksson (S), Jonas Lennerthson (S), Monica  
Lindh (V), Helena Fridlund (S) och Patrik Liljeglöd (V) yttrar sig i ärendet. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Region Dalarna 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kommundirektören 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 35 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 

§ 334 Godkännande av handlingsprogram enligt lag 
om skydd mot olyckor för förebyggande 
verksamhet respektive räddningstjänst 

 KS0735/14  
Beslut 
 

1. Det kommungemensamma handlingsprogrammet för mandatperioden 2015-2018 
samt delprogrammet för den brandförebyggande verksamheten antas. 

2. Styrelser och nämnder får i uppdrag att fastställa delprogram. 
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vid behov göra kompletteringar och  

förändringar i organiserandet av ansvar och utredningsuppdrag för det som ska vara 
kommunens samlade delprogram för trygghet och säkerhet.   
 

Sammanfattning 
Ett helhetsgrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete, skydd mot olyckor och 
krishantering är nödvändigt för att skapa en trygg och säker tillvaro. Politiska 
företrädare och kommundirektörerna i Falun, Borlänge, Säter och Gagnefs kommun 
har av det skälet beslutat om att ett gemensamt handlingsprogram ska tas fram. Till 
handlingsprogram finns tillhörande delprogram för områdena brottsförebyggande 
arbete, trafiksäkerhet, brandförebyggande verksamhet, fallprevention, 
suicidprevention, vattensäkerhet, klimatförändringar och krishantering (utgör även 
plan för extraordinära händelser). Uppföljning sker genom en årlig skriftlig rapport till 
respektive kommunstyrelse. 

 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-11-23. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-12-01, § 283. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Borlänge kommun 

Säter kommun 

Gagnefs kommun 

Räddningstjänstförbundet Dala Mitt 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Stadskansliet  



 Sammanträdesprotokoll 36 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
§ 335 Information om valärenden 
   KS0002/15 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har den 10 september 2015 utsett Eva-Marie Arvidsson (V) som ny 
ersättare i kommunstyrelsen efter Kicki Stoor (V). Då detta inte blivit noterat görs denna 
protokollanteckning av kommunfullmäktige idag. 
 
Christina Knutsson, ordförande i socialnämnden, har under 2016 vice ordförandeposten i 
den gemensamma nämnden för alkohol, narkotika, tobak och receptfria läkemedel. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Entledigad/vald 

Förtroendemannaregistret 

Socialnämnden 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 37 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
§ 336 Fyllnadsval av ersättare i barn- och 
 utbildningsnämnden 
   
  KS0002/15 
 
Beslut 

1. Malin Hansols Mattson (C) entledigas från uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 

2. Elisabeth Roth Eriksson (C) utses som ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 

 
Sammanfattning 
Malin Hansols Mattson (C) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget 
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2015-11-30. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Entledigad/vald 

Förtroendemannaregistret 

Barn- och utbildningsnämnden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 38 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
 
§ 337 Val av ledamöter, ersättare, revisor och 
 revisorsersättare i föreningar, bolag och samfund med 
 kommunalt engagemang 
  
 KS0002/15 
 
Beslut   
 Val av ledamöter, ersättare och i vissa fall presidium i övriga organ med 
 kommunalt engagemang i Falu kommun för år 2016 beslutas enligt bilaga. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska förrätta val av ledamöter, ersättare och i vissa fall presidium i 
övriga organ med kommunalt engagemang i Falu kommun för år 2016 beslutas enligt 
bilaga § 337. 
 
Beslutsunderlag 
Valbilaga Årliga val kommunfullmäktige. 

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

Förtroendemannaregistret 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 39 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
§ 338 Anmälningsärenden 

    
Beslut   
 Kommunfullmäktige har tagit del av anmälda ärenden. 
 
Sammanfattning 
 
Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden   
 
1. Beslut från Länsstyrelsen Dalarna om ny ersättare i kommunfullmäktige  

from 2015-11-03 tom 2018-10-14. Efter avgående ersättare  
Mizgin Akdogan (S)är Birgitta Gradén (S) ny ersättare.  KS0002/15 
     

 
2. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2015-11-19 § 106/ tjänsteskrivelse  

2015-11-10 Svar på medborgarförslag Öppet på fredagar på Envikens fritidsgård. 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till erbjudandet på Svärdsjö  
fritidsgård om förlängda öppettider, som kan träda i kraft i januari 2016. 
     KS0354/15 

 
3. Statistikrapporter från socialnämnden. Protokoll från socialnämnden  

2015-11-25, § 199/tjänsteskrivelse 2015-10-27. Rapportering av ej verkställda 
beslut SoL 3:e kvartalet 2015. Till kommunfullmäktige anmäls att Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) har fått rapport om att två gynnande beslut enligt 
4 kap § 1 Socialtjänstlagen (SoL) är äldre än tre månader.  KS0020/15 
  

 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 40 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
§ 339 Svar på interpellation från Patrik Liljeglöd (V) 

ställd till Karl-Erik Pettersson (S) i egenskap 
av förtroendevald överförmyndare 

 KS0004/15   
 
Sammanfattning 
Patrik Liljeglöd ställer i en interpellation till Karl-Erik Pettersson i egenskap av 
förtroendevald överförmyndaren tre frågor om gode män. 
 

• Behövs det förändrade förutsättningar för Faluns gode män och förvaltare?  
 

• Hur ska vi göra uppdraget mer attraktivt så att fler är villiga att påta sig detta 
viktiga uppdrag? 
 

• Är överförmyndarnämnden en i det politiska rummet en alltför osynlig nämnd? 
 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2015 att interpellationen får ställas. 
 
Karl-Erik Pettersson (S) svarar på interpellationen. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Patrik Liljeglöd 2015-11-13.  

Svar på interpellation från Karl-Erik Pettersson 2015-12-04. 

 
Yttranden 
Karl-Erik Pettersson (S) redogör för sitt svar på interpellationen. 

I debatten deltar Patrik Liljeglöd (V), Lars Jerden (S), Birgitta Hiertner (M) och Maria 
Gehlin (FAP). 

Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad. 
  



 Sammanträdesprotokoll 41 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
§ 340 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (L) 

Lika hyror i idrottshallar för alla skolor 

 KS0264/15  
Beslut 
 

1. Motionen bifalls. 
 

2. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att, i samverkan med barn- och 
utbildningsnämnden, utreda de bakomliggande ekonomiska avtal som reglerar 
Lugnetgymnasiets pris för nyttjande av Lugnetanläggningarna. 
 

3. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att skriva avtal med barn- och 
utbildningsnämnden om pris för Lugnetgymnasiets nyttjande av 
Lugnetanläggningarna. 

 
Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér föreslår i en motion att alla skolor oavsett huvudman behandlas  
lika vad gäller hyreskostnader i kommunala idrottshallar. 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Motionen 2015-03-23. 

Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2015-09-25, § 90/tjänsteskrivelse 2015-09-15. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-11-17, § 57. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-12-01, § 308. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Yttranden 
Svante Parsjö Tegnér (L) och Jessica Wide (S) yttrar sig i ärendet. 
_____________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Motionären 

Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden  



 Sammanträdesprotokoll 42 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
§ 341 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) 

Inrätta en handlingsplan för att motverka 
självmord 

 KS0469/14  
Beslut 

 Motionen avslås då berörda nämnder redan arbetar med  
 föreslagna åtgärder. 

 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att en handlingsplan inrättas för att  
motverka självmord. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2014-07-23. 

Folkhälsorådets svar 2015-09-03. 
Protokoll från socialnämnden 2015-02-25, § 25/tjänsteskrivelse 2015-01-29. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2015-08-26, § 115/tjänsteskrivelse 2015-05-26. 

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2015-09-23, § 114/ tjänsteskrivelse  
2015-08-10. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-11-17, § 58. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-12-01, § 308. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Krister Johansson (S): Enligt kommunstyrelsens förslag.  

Katarina Gustavsson (KD): Bifall. 

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

 
Yttranden 
Anna Hägglund (C) och Lars Jerdén (S) yttrar sig i ärendet. 

 

 

 



 Sammanträdesprotokoll 43 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Omvårdnadsnämnden 
Folkhälsorådet 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 44 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
§ 342 Bordläggning av ärenden     
   
Beslut 

      Ärende 27, 28 och 29 bordläggs. 
 

27. Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Anders Runström (FAP) Anna 
Jörgensen (FAP) och Stefan Clarström (FAP) Verkställ medborgarförslaget  
om ReeDoo verksamheten i grundskolan                           KS0085/15   
 
 

28. Svar på motion från Patrik Andersson (V) Kicki Stoor (V) Monica Lindh (V) 
Pia Persson (V) och Rolf Gradén (V) Satsa på moderna, kostnadseffektiva  
datasystem för skolan nu                                                KS0275/15   

 
29. Svar på motion från Åsa Nilser (FP) En väg in princip för föreningslivet i Falu 

kommun                                                                      KS0204/15 

  



 Sammanträdesprotokoll 45 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
§ 343 Medborgarförslag Permanenta platser för EU-

migranternas bilar och husvagnar 

 KS0662/15  
Beslut 

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

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås det att permanenta platser för EU-migranters bilar och 
husvagnar ska finnas i Falu kommun alternativt att kommunen stödjer projektet  
”Vinternatt” med ett härbärge i Falun. 

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 2015-11-18. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Medborgarförslagställaren 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 46 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
§ 344 Medborgarförslag Gratis kollektivtrafik i Falun 

 KS0681/15  
 
Beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås det att gratis kollektivtrafik ska införas i Falun för att få 
bättre luft, ökad centrumhandel och mindre problem med parkeringsplatser. 

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 2015-12-01. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Medborgarförslagställaren 

 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 47 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
§ 345 Medborgarförslag Bygg en ny sporthall på 

Galgberget 
 KS0682/15  
Beslut 
 Medborgarförslaget remitteras till kultur- och fritidsnämnden för 
 handläggning och beslut. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås det att en ny sporthall byggs på Galgberget. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 2015-12-02. 

________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Medborgarförslagställaren 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 48 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
§ 346 Information om kommunens 

flyktingmottagande 

    
Beslut  

 Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.  

 
Sammanfattning 
Maria Jonsson, förvaltningschef för arbetsmarknads-, integrations- och 
kompetensförvaltningen, informerar om kommunens flyktingmottagande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Sammanträdesprotokoll 49 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
§ 347 Motion från Maria Gehlin (FAP) Bevara  
 Teknikverkstan i Falu kommuns regi 
 
 
  KS0697/15  
 
Beslut 
 Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.  

 
Sammanfattning 
Maria Gehlin föreslår i en motion att Falu kommun omedelbart för över Teknikverkstan till 
kommunens helägda bolag Falu Energi och Vatten AB och att Teknikverkstan finansieras 
genom ett årligt anslag från kommunfullmäktige till Falu Energi och Vatten AB på 1,5 
mkr. Teknikverkstan erbjuder bokningsbara aktiviteter till förskolan och grundskolan inom 
det naturvetenskapliga och tekniska området.  
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-12-09. 

________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Motionären 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 50 (50) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun Sammanträdesdatum  
 2015-12-15 
  
 
§ 348 Motion från Patrik Liljeglöd (V), Monica Lindh (V),  
 Eva Marie Arvidsson (V), Rolf Gradén (V) och  
 Thomas Nilsson (V) Etablera en förmedlingstjänst för 
 delning av saker  
 
  KS0  
 
Beslut 
 Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.  

 
Sammanfattning 
Patrik Liljeglöd, Monica Lindh, Eva Marie Arvidsson, Rolf Gradén och Thomas Nilsson 
föreslår i en motion att Falu kommun utreder och etablerar en förmedlingstjänst för delning 
av saker i syfte att gynna miljö- och klimatklok konsumtion samt skapa arbetstillfällen. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-12-15. 

________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Motionärerna 
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