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Utdragsbestyrkande: 

§ 136 Information om utvecklingen av årummet omkring 
Faluån delen Klabbron - Falubron 

KS0029/13  

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Markchef Karin Eliasson informerar om pågående arbete för att göra årum-
met attraktivare och till en mer levande del av Falu centrum.  
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§ 137 Anmälningsärenden 

KS0081/13  

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av ärendena. 

Sammanfattning 
Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden: 

- Beslut av 2013-07-03 från Länsstyrelsen Dalarnas Län om tillstånd 
enligt 9 kap miljöbalken till gruppstation för vindkraft (vindkraftsan-
läggning Sundborn Windpark).  Dnr. KS0267/10. 

- Dom av 2013-06-18 från Förvaltningsrätten i Falun i mål nr 1620-13 
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommun-
fullmäktiges beslut 2013-04-11, § 66. Dnr. KS0314/13. 

- Dom av 2013-06-18 från Förvaltningsrätten i Falun i mål nr 2958-12 
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommun-
fullmäktiges beslut 2012-06-14, § 136. Dnr. KS0389/11. 

- Dom av 2013-06-18 från Förvaltningsrätten i Falun i mål nr 2957-12 
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommun-
fullmäktiges beslut 2012-06-14, § 135. Dnr. KS0297/11. 

- Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2013-06-13, § 95. Svar på 
medborgarförslag – Gågata på Slaggatan. Dnr. KS0598/12. 

- Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2013-06-13, § 93. Svar på 
medborgarförslag – ändrade parkeringsregler i Elsborg. Dnr. 
KS0644/12. 

- Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2013-06-13, § 94. Svar på 
medborgarförslag – översyn av kommunalt aktivitetsstöd (LOK-
stöd). Dnr. KS0308/13. 

- Rapport från kommunrevisionen över granskning av integration och 
mångfald. Dnr. KS0022/13. 

- Protokoll från omvårdnadsnämnden 2013-08-28, § 115. Rapporte-
ring av ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2013. Dnr. KS0020/13. 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 138 Svar på medborgarförslag om att nyttja banvall mellan 
Grycksbo och Rättvik till motionsled 

KS0503/10 

Beslut 
     Medborgarförslaget är besvarat genom att idén kan tas med i de  
     grupper som redan finns och som arbetar med att ta fram en cykelplan  
     för Falu kommun. 

Sammanfattning 
Mellan Grycksbo och Rättvik sträcker sig en gammal banvall, befriad från 
både räls och sylar. Den är delvis farbar med både bil och trampcykel och i 
delvis gott skick men med grusbeläggning som beroende på väderlek är av 
mycket varierande kvalitet. Medborgarförslagsställaren ser här en underbar 
tillgång för dem som kan röra sig med muskelkraft genom ett stycke under-
bar natur. 

Medborgarförslagsställaren föreslår att det bildas en arbetsgrupp med syfte 
att få till en ”Rättviksrunda” med utvecklingsmöjligheter till Borlänge och 
Mora. 

Region Dalarna har i nuläget ingen avsikt att driva frågan om en cykelled 
mellan Grycksbo och Rättvik. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) fick hösten 2011 i 
uppdrag av kommunstyrelsen att arbeta fram en Cykelplan för Falu kom-
mun. Inom projektet finns både styr- och projektgrupp och därför anser 
stadsbyggnadskontoret att det inte behöver bildas någon arbetsgrupp utan att 
idén tas med i det fortsatta arbetet med cykelplanen. När planen är antagen 
av kommunen skickas planen till Region Dalarna som då eventuellt kan 
driva frågan om en cykelled mellan Grycksbo och Rättvik vidare.  

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) 
och kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgaförslaget 2013-08-03. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2013-04-08. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-05-21, § 67. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-06-04, § 118. 
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Utdragsbestyrkande: 

Yttranden 
Ordförande Karl-Erik Pettersson redogör för regeln i arbetsordningens § 32 
om att kommunfullmäktige kan besluta att den som väckt ett medborgarför-
slag ska ha yttranderätt i samband med kommunfullmäktiges behandling av 
förslaget. 

Kurt Hellberg har begärt att få yttra sig om sitt medborgarförslag.  

Delbeslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Kurt Hellberg får yttra sig vid behandlingen av medborgarförslaget. 

Kurt Hellberg redogör för bakgrunden till och innehållet i medborgarförsla-
get. 

I ärendet yttrar sig även Mikael Rosén (M). 

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

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 139 Svar på medborgarförslag: Avlopp och vatten till hus-
hållen mellan vattenverket och Rogsjön 

KS0468/12 

Beslut 
   Medborgarförslaget är besvarat i och med att Falu Energi & Vatten redan    
   har med förslagsställarens idé i sin översyn över framtidens totala VA- 
   försörjning och de allmänna reningsverken.  

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att den befintliga vattenledningen mellan 
Rogsjön får ny användning för avlopps- och dricksvattenledningar då Rog-
sjön avvecklas som dricksvattentäkt för Falun. Medborgarförslagsställaren 
påpekar att ledningen har många funktioner som skulle kunna vara till nytta 
även efter avvecklandet. 

Falu Energi & Vatten har redan med förslagsställarens idé i sin översyn över 
framtidens totala VA-försörjning och de allmänna reningsverken.  

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) 
och kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 2012-07-19. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2013-04-30. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-05-21, § 68. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-06-04, § 119. 

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

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 

Falu Energi & Vatten  

Miljönämnden 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 140 Svar på medborgarförslag: Utomhusscen i Rege-
mentsparken 

KS0564/12 

Beslut 
Medborgarförslaget avslås, vad gäller förslaget att bygga en  
permanent scen i Regementsparken, med hänsyn till parkens kulturhisto-
riska värde, byggnadsminne och värdet som allmän rekreationsplats. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att en utomhusscen byggs i Regementspar-
ken. 

Regementsparken ligger mellan kasernetablissemanget och idrottsplatsen 
Dalavallen, i Falun. Parken ingår i byggnadsminnet Dalregementet.  
I parken har under de senaste åren spelats teater på en tillfälligt uppbyggd 
scen.  

I den förvaltningsgemensamma tjänsteskrivelsen och i utvecklingsutskottet 
föreslås även en punkt 2 med lydelse: ”Trafik- och fritidsnämnden får i uppdrag att 
utreda en enklare anläggning som förberedelse för tillfälliga scenlösningar i  
Regementsparken och återkomma med ett förslag till teknisk  
lösning och finansiering i nästa års budgetarbete.” 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet ovan.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 2012-09-26. 

Förvaltningsgemensam tjänsteskrivelse (stadsbyggnadskontoret, kultur- och 
ungdomsförvaltningen och trafik- och fritidsförvaltningen) 2013-05-06. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-05-21, § 69. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-06-04, § 120. 

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

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Trafik- och fritidsnämnden 

Kultur- och ungdomsnämnden 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 141 Svar på medborgarförslag: Bygg ett fint världsarvshotell 

KS0274/13 

Beslut 
Medborgarförslaget är besvarat eftersom annan verksamhet är plane-
rad på den plats förslaget avser. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att det byggs ett fint världsarvshotell på plat-
sen där Dalademokraten ligger idag.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) konstaterar i sitt 
svar att Falu kommunen inte bygger hotell och att fastigheten Gruvbron 2 
inte ägs av Falu kommun. På den föreslagna platsen är det f.n. aktuellt att 
etablera en livsmedelshall och KIAB fastighetsutvecklings AB har begärt 
och fått positivt planbesked av kommunstyrelsens utvecklingsutskott den 15 
december 2012. Eftersom medborgarförslaget hänvisar till just denna plats 
är det f.n. inte möjligt att uppföra ett hotell där.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att medbor-
garförslaget är besvarat. Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget 
är besvarat eftersom annan verksamhet är planerad på den plats förslaget 
avser. Kommunstyrelsen beslutade även för egen del att uppdra till kom-
munstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) att utreda även andra 
användningar i det pågående planarbetet.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 2013-03-05. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2013-04-29. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-05-21, § 70. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-06-04, § 121. 

Yttranden 
Ordförande Karl-Erik Pettersson redogör för regeln i arbetsordningens § 32 
om att kommunfullmäktige kan besluta att den som väckt ett medborgarför-
slag ska ha yttranderätt i samband med kommunfullmäktiges behandling av 
förslaget. 

Annacari Jadling-Ohlsson har begärt att få yttra sig om sitt medborgarför-
slag. 

 



 16 (91) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Delbeslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

- Annacari Jadling-Ohlsson får yttra sig vid behandlingen av medbor-
garförslaget. 

Annacari Jadling-Ohlsson redogör för bakgrunden till och innehållet i med-
borgarförslaget. 

I ärendet yttrar sig även Sten H Larsson (--), Linnea Risinger (MP), Knut 
C.A. Scherman (SD) och Jan-Olof Montelius (M). 

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

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 142 Svar på medborgarförslag: Cykelvägar 

KS0243/13 

Beslut 
   Medborgarförslaget är besvarat genom att cykelvägen Sundborn-Falun    
   finns med på Falu kommuns prioriteringslista för gång- och cykelvägar  
   som Region Dalarna fått och att det mellan Falun-Borlänge redan finns  
   flera cykelvägar. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslårs att det byggs en cykelväg från Falun till 
Sundborn genom skogen till Lugnet eller efter länsvägen. Förslagsställaren 
föreslår också att en cykelväg byggs till Borlänge i samband med att fjärr-
värmeledningarna anläggs mellan Falun och Borlänge. 

Det är Region Dalarna som är den instans som beslutar om var nya cykelvä-
gar efter det statliga vägnätet ska byggas.  

Till länstransportplanen 2010-2021 finns en pott med pengar rörande ut-
byggnad av gång- och cykelvägnätet efter det statliga vägnätet. Inför fram-
tagandet av planen skulle varje kommun prioritera tre objekt. Objekten som 
prioriterades i Falu kommun var: 1. Sundborn – Falun, 2. Danholn – Hosjö 
och 3. Staberg – Vika. 

Mellan Falun och Borlänge finns det redan idag tre alternativa vägar att 
cykla. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) fick hösten 2011 i 
uppdrag av kommunstyrelsen att arbeta fram en Cykelplan för Falu kom-
mun. Planen ska bland annat innehålla förslag till nya cykelvägar efter det 
statliga vägnätet. Alla cykelvägar som finns med på prioriteringslistan 
kommer att tas med i cykelplanen. När planen är antagen av kommunen 
skickas planen till Region Dalarna. 

Beslutet är enligt förvaltningens och kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 2013-02-18. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2013-04-23. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-05-21, § 71. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-06-04, § 122. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Lars Jerdén (S). 

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

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 143 Svar på medborgarförslag; Inför tidsplan för verkstäl-
lande av bifallna medborgarförslag 

KS0301/11 

Beslut 

Ärendet återremitteras för att beakta och bereda de synpunkter och 
yrkanden som angivits vid dagens sammanträde. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att när ett bifall av medborgarförslag görs, 
ska inom 3 månader verkställighetsdatum fastställas och när förslaget ska 
vara genomfört. Förslaget ska dessutom vara finansierat. 

Förslagsställaren menar att avsaknaden av tidssättning för verkställighet kan 
bidra till att medborgarförslagen läggs på hög och inte blir verkställda. 

För att undersöka hur det förhåller sig med hur kommunenen verkställer de 
medborgarförslag som kommunfullmäktige beslutat bifalla har en genom-
gång gjorts av samtliga medborgarförslag under perioden 2009-2012. 

Det kan konstateras att förvaltningarna och nämnderna/styrelsen i stort sett 
tillämpar de lagar och rutiner som gäller för medborgarförslag och att de i 
huvudsak blir verksställda enligt kommunfullmäktiges beslut. Det är inte 
avsaknaden av beslutsdatum för verkställighet som är avgörande för om 
förslaget blir verkställt utan det visar sig vara otydliga, oklara besluts-
formuleringar.  

Förvaltningens förslag är att medborgarförslaget avslås med den förklaring 
som anges i kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 
och kommunstyrelsens förslag är att medborgarförslaget avslås med re-
kommendation till berörda nämnder att intentionen ska vara att förkorta 
remissbehandlingen till tre månader. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 2011-04-06. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2013-05-01. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-05-21, § 72. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-06-04, § 123. 

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

Richard Holmqvist (MP) och Linnea Risinger (MP): Bifall till medborgar-
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

förslaget med tillägg att vid tveksamheter om hur bifallet medborgarförslag 
skall tolkas skall frågan hänskjutas till kommunstyrelsen för beslut. 

Maria Gehlin (FAP), Daniel Riazat (V), Katarina Gustavsson (KD) och Åsa 
Nilser (FP): Bifall till medborgarförslaget med tillägg att detsamma ska 
gälla även motioner.  

Knut C.A. Scherman (SD): Bifall till medborgarförslaget med tillägg att vid 
tveksamheter om hur bifallet medborgarförslag skall tolkas skall frågan hän-
skjutas till kommunstyrelsen för beslut samt att detsamma ska gälla även 
motioner. 

Mikael Rosén (M): I första hand återremiss för att beakta och bereda de 
synpunkter och yrkanden som angivits vid dagens sammanträde. I andra 
hand att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att 
före årsskiftet komma med förslag på hur verkställigheten av kommunfull-
mäktiges beslut ska återredovisas till fullmäktige, på liknande sätt som idag 
sker med obesvarade motioner och medborgarförslag. Beslut som inte ge-
nomförts kan då eventuellt upphävas, annars ska kommunstyrelsen presen-
tera en tidsplan för genomförande och finansiering.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på Mikael Roséns (M) yrkande om att 
ärendet ska återremitteras mot att ärendet ska avgöras idag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för Mikael Roséns (M) yrkande om återremiss för att beakta och 
bereda de synpunkter och yrkanden som angivits vid dagens sammanträde. 

Omröstningsresultat 
Med 28 ja-röster, 32 nej-röster och 1 frånvarande beslutar kommunfullmäk-
tige att återremittera ärendet för att beakta och bereda de synpunkter och 
yrkanden som angivits vid dagens sammanträde (omröstningsbilaga § 143). 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 144 Svar på medborgarförslag: Flera turistinformatörer till 
sommaren 2013 

KS0602/12 

Beslut 
Medborgarförslaget avslås. Idén med feriearbetande ungdomar som 
turistvärdar bör dock tas upp i planer för resecentrum och utveckl-
ingen av det centrala stadsrummet. 

 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att skolelever anställs som turistinformatörer 
till sommaren 2013. De ska vara ett komplement till nuvarande turistin-
formation, vara ambulerande informatörer i centrala delen av staden och på 
andra lämpliga platser där turisterna kan behöva hjälp. 

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarkands- och integrationskontoret) 
som har i uppdrag att samordna och delfinansiera de kommunala feriearbe-
tena föreslår att medborgarförslaget avslås med motivering som framgår av 
beslutet. Kommunstyrelsen ställer sig bakom AIK:s förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 2012-10-16. 

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2013-04-30. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-05-22, § 54. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-06-04, § 124. 

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

 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Trafik och Fritidsnämnden 

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 145 Svar på medborgarförslag: Inför en jobbgaranti för de 
som riskerar att placeras i FAS3 

KS0702/12 

Beslut 
Medborgarförslaget avslås. Avsikten med Sysselsättningsfasen (FAS 
3) är att i förlängningen underlätta övergången till reguljärt arbete al-
ternativt studier.  

Reservation 
Kicki Stoor (V), Daniel Riazat (V) och Eva Ferdeen (V) reserverar sig mot 
beslutet i enlighet med till paragrafen lagd motivering (bilaga § 145). 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att en jobbgaranti införs, för de som riskerar 
att placeras i arbetsmarknadsprogrammet Sysselsättningsfasen ( FAS 3), där 
den arbetslöse under ett års tid får en riktig anställning hos Falu kommun 
med avtalsenlig lön. 

Arbetsmarknads- och integrationskontoret (AIK) konstaterar att en jobbga-
ranti inte kan medges med följande motivering: En jobbgaranti för personer 
i Sysselsättningsfasen (FAS 3) kan inte medges då personens egna initiativ 
och motivation att komma i arbete skulle komma att hämmas samt att ar-
betsmarknads- och integrationskontoret redan idag, på uppdrag av arbets-
förmedlingen, arbetar aktivt med att ge arbete åt dem som anvisas Syssel-
sättningsfasen (FAS 3). Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 2012-11-22. 

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2013-05-03. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-05-22, § 55. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-06-04, § 125. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Susanne Norberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kicki Stoor (V) med instämmande av Daniel Riazat (V): Bifall till medbor-
garförslaget. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen  
beslutar enligt Susanne Norbergs förslag. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 146 Svar på medborgarförslag från Ulf Stenberg: Testa en 
elektronisk brevlåda till våra äldre som bor i utkanterna i 
våran kommun 

KS0201/10 

Beslut 
Medborgarförslaget är besvarat. 

 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun ska testa en elektronisk 
brevlåda till våra äldre boende i kommunens utkanter. 
Testen sker genom en ”ippi tjänst” som innebär att man via en enkel apparat 
som innehåller ett sim-kort samt en koppling till en TV, kan skicka och ta 
emot mail, sms och mms.   

Omvårdnadsförvaltningen har genomfört ett projekt med en sådan ippi tjänst 
under 2011-2012. Då Ippi-företaget gick i konkurs för ca ett år sedan avslu-
tades projektet för Falu kommuns del. 
Falu kommun har dock påbörjat ett projekt ”Servicepunkter” som delvis kan 
medverka till att lösa en del av den problematik som medborgarförslaget 
antyder. Syftet är att med fokus på digitala tjänster, behålla och utveckla 
tillgången till samhällsservice på landsbygden och samtidigt skapa nya mö-
tesplatser. Servicepunkter startas som ett första steg på biblioteks-filialerna i 
Bjursås, Svärdsjö och Vika. 

Beslutet är enligt Kommunstyrelseförvaltningen (IT-kontoret) och kom-
munstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 2010-02-25. 

Kommunstyrelseförvaltningen (IT-kontoret) tjänsteskrivelse 2013-04-29. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-05-22, § 56. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-06-04, § 126. 

Yttranden 
Ordförande Karl-Erik Pettersson redogör för regeln i arbetsordningens § 32 
om att kommunfullmäktige kan besluta att den som väckt ett medborgarför-
slag ska ha yttranderätt i samband med kommunfullmäktiges behandling av 
förslaget. 

Ulf Stenberg har begärt att få yttra sig om sitt medborgarförslag. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Delbeslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- Ulf Stenberg får yttra sig vid behandlingen av medborgarförslaget. 

Ulf Stenberg redogör för bakgrunden till och innehållet i medborgarförsla-
get. 

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

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelseförvaltningen (IT-kontoret) 

 



 26 (91) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 147 Revidering av Falu kommuns policy avseende mutor 
och andra otillbörliga förmåner 

KS0504/13  

Beslut 
1. Förslag till reviderad policy enligt bilaga till kommunstyrelseför-

valtningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2013-08-15 antas som 
Falu kommuns policy avseende mutor och andra otillbörliga för-
måner. 

2. De kommunala bolagen rekommenderas att fastställa ovan angivna 
policy. 

Sammanfattning 
Falu kommuns gällande policy avseende mutor och andra otillbörliga för-
måner fastställdes av kommunfullmäktige 2004-11-25, § 179. I beaktande 
av förändringar av lagrum och lagstiftning har förvaltningen funnit skäl att 
göra en översyn och vissa revideringar av denna. Utgångspunkten för poli-
cyn, som tidigare, är att tjänstemän, uppdragstagare och förtroendevalda inte 
ska ta emot förmåner, pengar eller andra gåvor som har anknytning till deras 
tjänst/uppdrag. För att undvika gränsdragningsproblematik har dock vissa 
tydliggöranden av kraven skett. 

Förvaltningens och kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2013-08-
15/förslag till policy för Falu kommun avseende mutor och andra otillbör-
liga förmåner. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-08-27, § 170. 

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

Sänds till 
Nämnder/ styrelser 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 



 27 (91) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 148 Försäljning av del av Ingarvet 1:1 

KS0203/12  

Beslut 
1. Köpekontrakt innebärande försäljning av ca 33 915 m2  av Falun In-

garvet 1:1 för 100 kr/m2  till AB Byggbag godkänns. 

Sammanfattning 
Företaget AB Byggbag bedriver verksamhet inom sortering och återvinning 
av byggavfall på fastigheter vid Strandvägen. Verksamheten är transportin-
tensiv och kan medföra störningar för närliggande bostäder. Möjligheterna 
för verksamheten att expandera på platsen är mycket begränsade. Kommu-
nen och företaget har därför försökt finna en annan plats för verksamheten. 
Med anledning av detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen (stadsbygg-
nads- och näringslivskontoret) att kommunen till AB Byggbag säljer ca 
33 915 m2 mark av Ingarvet 1:1 inom Ingarvets industriområde för 100 
kr/m2, enligt till förvaltningens tjänsteskrivelse bifogade köpekontrakt. 

Förvaltningens och kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 
tjänsteskrivelse 2013-07-30. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-08-27, § 171. 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Anna Hägglund (C) och Richard Holmqvist (MP). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S), Mikael Rosén (M) och Bo Wickberg (M): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Kicki Stoor (V): Återremiss för att titta på en lösning som beaktar såväl Falu 
Energi & Vatten AB:s som AB Byggbags intressen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Kicki Stoors yrkande om återremiss mot 
att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska avgöras idag. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
AB Byggbag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 

Falu Energi & Vatten AB 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 149 Verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisions-
berättelse för Region Dalarna avseende räkneskapsåret 
2012 

KS0011/13  

Beslut 
1 Verksamhetsberättelsen noteras till protokollet. 

2. Förbundets årsredovisning för år 2012 godkänns. 

3. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 

Protokollsanteckning 
Jonny Gahnshag, Mikael Rosén och Christina Haggren anmäler jäv och del-
tar inte i ärendets handläggning eller beslut. 

Sammanfattning 
Direktionen i Region Dalarna har avgivit årsredovisning och verksamhets-
berättelse för år 2012. Region Dalarnas medlemmar ska nu behandla och 
fatta beslut om årsredovisningen fastställs samt om förbundsdirektionen 
beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets di-
rektion beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Region Dalarnas verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberät-
telse för räkneskapsåret 2012. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-08-27, § 172. 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Daniel Riazat (V). 

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

Sänds till 
Region Dalarna 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 150 Anslag ur Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond 

KS0324/13  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja de fyra sökande anslag enligt nedan 

1. Equmenia i Falun (tidigare SMU) 9.000 kr. 

2. Falu Vävstuga 6.000 kr. 

3. Hökviken Koloniförening 6.000 kr. 

4. RIA Hela Människan i Falun 10.000 kr. 

Sammanfattning 
Till Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond har under år 2013 inkommit fyra 
ansökningar om anslag. Stiftelsens resultat för räkneskapsåret 2012 visar att 
disponibla medel att dela ut uppgår till 31.800 kr. 

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 15 augusti 2013 att överlämna 
ansökningarna till kommunfullmäktige med förslag att bevilja de fyra sö-
kandena anslag enligt beslutet. 

Styrelsen för Falu Stads Besparingsfond och kommunstyrelsens förslag är 
enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Stiftelsen Falu Stadsbesparingsfond 2013-08-15/ ansökning-
ar. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-08-27, § 173. 

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

Sänds till 
Falu Stads Besparingsfond 

Sökande 

 
 



 31 (91) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 151 Antagande av Detaljplan för regionbussterminal 

KS0217/12  

Beslut 
Detaljplan för regionbussterminal antas 

Protokollsanteckning 
Kicki Stoor (V), Daniel Riazat (V) och Eva Ferdeen (V) deltar inte i beslu-
tet. 

Sammanfattning 
Detaljplanen gör det möjligt att bygga en ny bussterminalbyggnad väster om 
och som en tillbyggnad till stationshuset. Detta är en del i genomförandet av 
projektet Resecentrum Falun. I gällande plan finns ingen byggrätt för en 
bussterminalbyggnad. Befintligt stationshus ges fler markanvändningsbe-
stämmelser så att det kan inrymma verksamheter frikopplade från järnvägs-
ändamålet. Planen gör det också möjligt att justera läget på angränsande 
gator. 

Förvaltningens och kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 
tjänsteskrivelse 2013-08-14. 

Protokoll kommunstyrelsen 2013-08-27, § 174. 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Kicki Stoor (V). 

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

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 

 
 



 32 (91) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 152 Utbyggnad av gator m.m. för första etappen av gamla 
Källviken 

KS0713/09  

Beslut 
Utbyggnaden av gator m.m. för Lilla Källviken får påbörjas. 

Sammanfattning 
Detaljplan för Lilla Källviken antogs och exploateringsavtal godkändes av 
kommunfullmäktige den 14 juni 2012. Beslutet att anta detaljplanen har, 
efter att ha överklagats till länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen, 
vunnit laga kraft den 25 juli 2013. Att beslutet att anta detaljplanen nu vun-
nit laga kraft ger förutsättningar för att påbörja utbyggnaden av gator m.m. 

Förvaltningens och kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 
tjänsteskrivelse 2013-08-14. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2013-08-27, § 152. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag: Bifall till förvaltningens förslag. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 

 
 



 33 (91) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 153 Förvärv av Falu Folkets Hus 

KS0684/10  

Beslut  
Kommunstyrelsen ges i uppdrag, under förutsättning av att Falu Fol-
kethusförening och dess andelsägare beslutar om försäljning, att ge-
nomföra slutförhandlingar och förvärva fastigheten Folkets Hus, 
Gruvbäcken 4, i Falun. 

Sammanfattning 
Falu Folket Hus (FFH), Gruvbäcken 4, är en välbelägen byggnad centralt i 
Falun med i huvudsak tre användningsområden, kontor/butiker, konferens 
och hörsal samt teaterverksamhet. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) fick uppdraget att se på 
framtida lösningsförslag som alternativ till de avtal som hittills tecknats 
mellan kommunen och FFH. Avgörande för framtida lösning är kommunens 
framtida intresse i fastigheten.  

En arbetsgrupp med representation från kultur- och ungdomsförvaltningen, 
kommunfastigheter och ekonomikontoret har utvärderat fastigheten ur ett 
kommunalt intresseperspektiv med möjliga användningsområden för kom-
munal verksamhet i delar av fastigheten. 

Kommunstyrelsen beslutade efter avrapportering 2013-03-05 att fortstätta 
utreda förutsättningarna för köp av fastigheten, inleda förhandlingar med 
fastighetsägaren och att påbörja arbetet med att skyndsamt ta fram ett lokal-
program för kulturskola i delar av fastigheten. Kommunstyrelsen hemställde 
även till Falu Folkets Husförening att inga nya hyreskontrakt skulle ingås 
eller nya investeringar skulle göras utan dialog och godkännande av Falu 
kommun. 

Förvaltningens och kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2013-08-
22. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-08-27, § 183. 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig även Linnea Risinger (MP), Kicki Stoor (V) och Sten H 
Larsson (--). 

 



 34 (91) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S), Mikael Rosén (M), Richard Holmqvist (MP) och Ma-
ria Gehlin (FAP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Daniel Riazat (V): Återremiss för att avvakta/invänta Falu Folkets Husför-
enings ställningstagande till en försäljning. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Daniel Riazats yrkande om återremiss 
mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att ärendet ska avgöras idag. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 

Falu Folkets Husförening 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 154 Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i trafik- och fri-
tidsnämnden och ersättare i Kopparstaden AB 

KS0002/13  

Beslut 
1. Björn Ljungqvist (M) utses till ersättare i Kopparstaden AB. 

2. Annica Alenius (M) utses till ersättare i trafik- och fritidsnämnden. 

3. Beslutet gäller fr.o.m. 2013-09-26. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2013-06-17 att entle-
diga Gunnar Lindell (M) från uppdragen som ersättare i trafik- och fritids-
nämnden och ersättare i Kopparstaden AB.  

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Gunnar Lindell 2013-05-29. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2013-06-17, § 132. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S) redogör för förslag till 
beslut och yrkar bifall till detsamma. 

Sänds till 
Valda 

Kopparstaden AB 

Trafik- och fritidsnämnden 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 155 Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfull-
mäktige och ersättare i kommunstyrelsen samt fyllnad-
sval  

KS0002/13  

Beslut 
1. Ashti Azrafshan (S) entledigas från uppdragen som ledamot i kom-

munfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen. 

2. Jessica Mjöberg (S) utses till ersättare i kommunstyrelsen. 

3. Beslutet gäller fr.o.m. 2013-09-26. 

Sammanfattning 
Ashti Azrafshan (S) har inkommit med begäran om entledigande från upp-
dragen som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2013-08-20. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S) redogör för förslag till 
beslut och yrkar bifall till detsamma. 

Sänds till 
Entledigad/ vald 

Länsstyrelsen Dalarna (inkl. avsägelsen daterad 2013-08-20) 

Kommunstyrelsen 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 156 Entledigande från uppdrag som ledamot i socialnämn-
den samt fyllnadsval 

KS0002/13  

Beslut 
1. Annika Eriksson (C) entledigas från uppdraget som ledamot i social-

nämnden. 

2. Kjell Eriksson (C) entledigas från uppdraget som ersättare i social-
nämnden och utses till ledamot i socialnämnden. 

3. Torbjörn Petersson (C) utses till ersättare i socialnämnden. 

4. Beslutet gäller fr.o.m. 2013-09-26. 

Sammanfattning 
Annika Eriksson (C) har inkommit med begäran om entledigande från upp-
draget som ledamot i socialnämnden. Då föreslagen ny ledamot, Kjell Er-
iksson (C), för närvarande tjänstgör som ersättare i socialnämnden behöver 
fyllnadsval även ske till det uppdraget. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande daterad 2013-08-12. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S) redogör för förslag till 
beslut och yrkar bifall till detsamma. 

Sänds till 
Entledigad/ valda  

Socialnämnden 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 157 Entledigande från uppdrag som styrelseledamot i Falu 
Energi & Vatten AB, nämndeman vid Falu Tingsrätt, er-
sättare i Lugnet i Falun AB och ersättare i byggnads-
nämnden samt fyllnadsval 

KS0002/13  

Beslut 
1. Börje Svensson (M) entledigas från uppdragen som styrelseledamot i 

Falu Energi & Vatten AB, nämndeman vid Falu Tingsrätt, ersättare i 
Lugnet i Falun AB och ersättare i byggnadsnämnden. 

2. Lars Runsvik (M) entledigas från uppdraget som ersättare i Falu 
Energi & Vatten AB och utses till styrelseledamot i Falu Energi & 
Vatten AB. 

3. Mats Dahlberg (M) utses till ersättare i Falu Energi & Vatten AB. 

4. Veronica Zetterberg (M) utses till ersättare i Lugnet i Falun AB. 

5. Johan Lindgren (M) utses till ersättare i byggnadsnämnden. 

6. Cecilia Falk (M) utses till nämndeman vid Falu Tingsrätt.  

7. Beslutet gäller fr.o.m. 2013-09-26. 

Sammanfattning 
Börje Svensson (M) har inkommit med begäran om entledigande från upp-
dragen som styrelseledamot i Falu Energi & Vatten AB, nämndeman vid 
Falu Tingsrätt, ersättare i Lugnet i Falun AB och ersättare i byggnadsnämn-
den. Då föreslagen ny styrelseledamot i Falu Energi & Vatten AB, Lars 
Runsvik (M), för närvarande tjänstgör som ersättare behöver även fyllnads-
val för denne ske.   

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande daterad 2013-08-02. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S) redogör för förslag till 
beslut och yrkar bifall till detsamma. 

Sänds till 
Entledigad/ valda 

Falu Energi & Vatten AB 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Lugnet i Falun AB 

Byggnadsnämnden 

Falu Tingsrätt 
Förtroendemannaregistret 
 



 40 (91) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 158 Entledigande från uppdrag som ledamot i omvårdnads-
nämnden samt fyllnadsval 

KS0002/13  

Beslut 
1. Camilla Knutsson (S) entledigas från uppdraget som ledamot i om-

vårdnadsnämnden. 

2. Monica Enarsson (S) utses till ledamot i omvårdnadsnämnden. 

3. Beslutet gäller fr.o.m. 2013-09-26.  

Sammanfattning 
Camilla Knutsson (S) har inkommit med begäran om entledigande från 
uppdraget som ledamot i omvårdnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2013-06-25. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S) redogör för förslag till 
beslut och yrkar bifall till detsamma. 

Sänds till 
Entledigad/ vald 

Omvårdnadsnämnden 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 159 Entledigande från uppdrag som ersättare i kommun-
fullmäktige och ledamot i byggnadsnämnden 

KS0002/13  

Beslut 
1. Andrea Dorg (M) entledigas från uppdragen som ersättare i kom-

munfullmäktige och ledamot i byggnadsnämnden. 

2. Håkan Hammar (M) utses till ledamot i byggnadsnämnden. 

3. Beslutet gäller fr.o.m. 2013-09-26. 

Sammanfattning 
Andrea Dorg (M) har inkommit med begäran om entledigande från uppdra-
gen som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande daterad 2013-07-17. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S) redogör för förslag till 
beslut och yrkar bifall till detsamma. 

Sänds till 
Entledigad/ vald 

Länsstyrelsen Dalarna (inkl. avsägelsen) 

Byggnadsnämnden 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 160 Entledigande från uppdrag som ersättare i kommun-
fullmäktige och ersättare i förbundsdirektionen Rädd-
ningstjänsten Dala Mitt samt fyllnadsval 

KS0002/13  

Beslut 
1. Ingrid Svensson (KD) entledigas från uppdragen som ersättare i 

kommunfullmäktige och ersättare i förbundsdirektionen för Rädd-
ningtjänsten Dala Mitt.  

2. Katarina Gustavsson (KD) utses till ersättare i förbundsdirektionen 
för Räddningstjänsten Dala Mitt.   

3. Beslutet gäller fr.o.m. 2013-09-26.  

Sammanfattning 
Ingrid Svensson (KD), tidigare Näsman, har inkommit med begäran om 
entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Då en för-
bundsmedlem, jml. 4 kap 23 a § Kommunallagen, till ledamot eller ersättare 
i kommunalförbundets beslutande församling endast får välja den som är 
ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige samt i beaktande 
av vad som förestavas i 4 kap 8 § Kommunallagen om att uppdrag upphör 
genast då den förtroendevalde upphör att vara valbar behöver även fyllnads-
val till förbundsdirektionen i Räddningstjänsten Dala Mitt ske.     

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande daterad 2013-06-22. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S) redogör för förslag till 
beslut samt yrkar bifall till detsamma. 

Sänds till 
Entledigad/ vald 

Länsstyrelsen Dalarna (inkl. avsägelse) 

Räddningstjänsten Dala Mitt 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 161 Entledigande av ersättare i socialnämnden samt fyll-
nadsval 

KS0002/13  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Siv Eriksson (S) entledigas från uppdraget som ersättare i social-
nämnden. 

2. Deni Beslagic (S) utses till ersättare i socialnämnden. 

3. Beslutet gäller fr.o.m. 2013-09-26. 

Sammanfattning 
Siv Eriksson (S) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget 
som ersättare i socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande daterad 2013-08-20. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S) redogör för förslag till 
beslut och yrkar bifall till detsamma. 

 

Sänds till 
Entledigad/ vald 

Socialnämnden 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 162 Entledigande av ersättare i socialnämnden 

 KS0002/13 

Beslut 
1. Annica Ericson (MP) entledigas från uppdraget som ersättare i soci-

alnämnden. 

2. Beslutet gäller fr.o.m. 2013-09-26.  

Protokollsanteckning 
Ny ersättare i socialnämnden utses vid kommunfullmäktiges nästa samman-
träde. 

Sammanfattning 
Annica Ericson (MP) har inkommit med begäran om entledigande från upp-
draget som ersättare i socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande daterad 2013-09-23. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg redogör för förslag till beslut 
och yrkar bifall till detsamma. 

Sänds till 
Entledigad 

Socialnämnden 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 163 Entledigande från uppdrag som ersättare i omvård-
nadsnämnden 

KS0002/13  

Beslut 
1. Hans Carlsson (S) entledigas från uppdraget som ersättare i om-

sorgsnämnden. 

2. Beslutet gäller fr.o.m. 2013-09-26.  

Protokollsanteckning 
Ny ersättare i omvårdnadsnämnden utses vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde. 

Sammanfattning 
Hans Carlsson (S) har inkommit med begäran om entledigande från uppdra-
get som ersättare i omvårdnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande daterad 2013-09-24. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg redogör för förslag till beslut 
och yrkar bifall till detsamma. 

Sänds till 
Entledigad 

Förtroendemannaregistret 

Omvårdnadsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 164 Svar på motion från Mats Dahlström (C) och Anna Hägg-
lund (C): Inrättande av en kretsloppspark i Falun 

KS0117/13 

Beslut 
Motionen bifalls.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Mats Dahlström och Anna Hägglund före-
slår i en motion att det inrättas en kretsloppspark i Falun, förslagsvis på In-
garvet. 

Det är ett centralt mål såväl för EU som för Sverige och Dalarna att minska 
mängden avfall. Målet finns även med i den avfallsplan för Falu kommun 
som fastställdes av kommunfullmäktige den 12 oktober 2012. I planens åt-
gärdsprogram ingår utredning av inrättandet av en kretsloppspark som en 
åtgärd. 

En kretsloppspark syftar till att underlätta för kommuninvånarna att både 
finna de begagnande produkter som man söker och att enkelt göra de pro-
dukter som man inte längre har användning för tillgängliga för andra kon-
sumenter. I den nationella avfallsplanen och i naturvårdsverkets samman- 
ställning av goda exempel lyfts kretsloppsparker som en bra metod för att 
minska avfallet. 

Beslutet är enligt miljökontorets och utvecklingsutskottets förslag utan mo-
tivering i första beslutssatsen. Kommunstyrelsens förslag är att motionen 
bifalls. Kommunstyrelsen beslutade även för egen del under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut att kommunstyrelseförvaltningen (miljökon-
toret) får i uppdrag att följa Falu Energi & Vattens utredning av möjlighet-
erna att etablera en kretsloppspark i anslutning till återvinningscentralen i 
Falun. Utredningen bör även beakta möjligheten att öka tillgängligheten till 
återvinningsstation och kretsloppspark via kollektivtrafik samt gång- och 
cykelvägar. 

Beslutsunderlag 
Motionen 2013-01-09. 

Svar från Falu Energi och Vatten AB 2013-04-02. 

Protokoll från miljönämnden 2013-04-17, § 30/tjänsteskrivelse 2013-04-09. 

Miljökontorets  tjänsteskrivelse 2013-04-25. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-05-21, § 74. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-06-04, § 127. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Anna Hägglund (C). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Förslagsställarna 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Miljönämnden 

Falu Energi och Vatten AB 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 165 Svar på motion från Dan Westerberg (C): Angående för-
bättringar på Lugnets skidanläggning  

KS0202/13 

Beslut 
      Motionen bifalls. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Dan Westerberg föreslår i en motion att 
Falu kommun skyndsamt tillsätter en utredning som får i uppdrag att under-
söka möjligheterna att förbättra de längre skidspåren på Lugnet till en stan-
dard så att de kan ingå i betalsystemet. I utredningen bör även ingå repre-
sentanter för föreningslivet i Falun. 

Beslutet är enligt trafik- och fritidsnämndens och kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motionen 2013-02-11. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2013-04-04, § 57/tjänsteskrivelse 
2013-03-18. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-05-21, § 75. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-06-04, § 128. 

Yttranden 
Dan Westerberg (C) yttrar sig i ärendet. 

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

Sänds till 
Motionären 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 166 Svar på motion från Sten H Larsson (FAP): Upphö-
rande/omprövning av beslut att överge vattentäkt Rog-
sjön för nyetablering Lennheden i samarbete med Bor-
länge kommun 

KS0681/10 

Beslut 
       Motionen avslås. 

Sammanfattning 
Sten H Larsson föreslår i en motion att Falu kommun beslutar om upphö-
rande/omprövning, att överge vattentäkt Rogsjön, för nyetablering av Lenn-
heden i samarbete med Borlänge kommun. 

Falu Energi & Vatten beskriver i sitt svar bakgrund, dagens läge och beslu-
tet om Lennheden. De anser som företrädare av VA-kollektivet det vara 
olämpligt att upphäva bolagets och kommunfullmäktiges beslut att anlägga 
en ny vattentäkt i Lennheden. Investeringen i Faluns vattenförsörjning är en 
prioriterad och hållbar åtgärd med syfte att på mycket lång sikt säkra 
dricksvattenförsörjningen för Falun. Det är en av VA-kollektivets största 
investeringar med perspektivet att vara uthållig långt förbi våra barn och 
barnbarn. 

Den av Falu kommun beslutade borgensramen för Falu Energi & Vatten AB  
omfattar även Faluns framtida vattenförsörjning. 

Miljö- och ekonomikontoret anser sammanfattningsvis att det varken vid 
tiden för när motionen skrevs eller nu finns anledning att upphäva beslutet 
om att anlägga en ny vattentäkt i Lennheden. 

Beslutet är enligt miljökontorets, ekonomikontorets och kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Motionen 2010-11-24. 

Svar från Falu Energi och Vatten AB 2011-01-21. 

Protokoll miljönämnden 2011-04-16, § 33. 

Gemensam tjänsteskrivelse (miljö- och ekonomikontoret) 2013-03-22. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-05-21, § 76. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-06-04, § 129. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Sten H Larsson (--). 

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

Sänds till 
Motionären 

Falu Energi och Vatten AB 

Miljönämnden 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 167 Svar på motion från Mikael Rosén (M), Mats Dahlström 
(C), Maria Gehlin (FAP), Svante Parsjö-Tegner (FP) och 
Ingrid Näsman (KD); Avtalsdatabas för att förhindra nya 
"affärer" 

KS0643/11 

Beslut 
1. Motionen bifalls i den delen som avser att inrätta en databas för kon-

troll över avtal. 

2. Motionen bifalls i den delen som avser metod att förhindra utbetal-
ning av fakturor. 

 
 

Sammanfattning 
Mikael Rosén, Mats Dahlström, Maria Gehlin, Svante Parsjö-Tegner och 
Ingrid Näsman föreslår i en motion att ett IT-system inrättas för att reglera 
avtal och öka säkerheten vid inköp. Vidare föreslås att fakturor som hänför 
sig till avtal som inte är korrekt beslutade inte får betalas förrän avtalet re-
dovisats och behandlats i rätt politisk instans. 

Under 2011/12 infördes en ny databas, ett IT-system som är knutet till vårt 
diariesystem LIS. I avtalsdatabasen finns en utvecklad funktionalitet, som bl 
a innehåller ett larmsystem, som regerar när avtalet närmar sig slutet av av-
talsperioden.  

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) har genomfört flera åt-
gärder för att säkerställa avtalstrohet, en viktig faktor är också ett seriöst 
arbete med internkontrollen. Numera är de flesta upphandlingar, som övers-
tiger gränsvärdet för direktupphandlingar, ca 280 000 kr knutna till ”Lud-
vika-enheten”. Ludvikaenheten har också en databas för avtalshantering. 

Kommunstyrelseförvaltningens (IT-kontoret) och kommunstyrelsens förslag 
är att motionen är bifallen i den delen som avser att inrätta en databas för 
kontroll över avtal och besvarad i den delen som avser metod att förhindra 
utbetalning av fakturor. 

Beslutsunderlag 
Motionen 2011-11-21. 

Kommunstyrelseförvaltningens (IT-kontoret) tjänsteskrivelse 2013-05-11. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-05-22, § 57. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-06-04, § 130. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

Mikael Rosén (M), Maria Gehlin (FAP), Daniel Riazat (V), Åsa Nilser (FP), 
Katarina Gustavsson (KD) och Knut C.A. Scherman (SD): Bifall till mot-
ionen i sin helhet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer sedan proposition på förslagen enligt nedan vilket 
kommunfullmäktige godkänner. 

Först ställer ordföranden proposition på p. 1 i kommunstyrelsens beslutsför-
slag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

Därefter ställer ordföranden proposition avseende p. 2 i kommunstyrelsens 
beslutsförslag genom att ställa Susanne Norbergs (S) förslag att bifalla 
kommunstyrelsens förslag mot Mikael Roséns (M) m.fl. förslag att bifalla 
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Mikael 
Roséns (M) m.fl. förslag att bifalla motionen. 

 

Sänds till 
Motionärerna 

IT-kontoret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 168 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Infor-
mera föräldrar om skolk via sms och e-post 

KS0339/12 

Beslut 
Motionen är bifallen då efterfrågade system redan finns med undan-
tag av möjligheten att anmäla via sms, vilket bör utvecklas.  

 
 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att föräldrarna ska underrättas om 
ogiltig frånvaro med e-post eller sms, genom ett datasystem. 

Hela det föreslagna förfarandet kan betraktas var en typ av e-tjänst.  
I skolförvaltningen svar på motionen framgår att system finns. Det som sak-
nats för att fullt ut kunna använda systemet som e-tjänst har varit, att säker-
heten vid inloggning kan tillgodoses, rutiner/processer för rapportering av 
frånvaro sker på ett kvalitetssäkrat sätt och att inloggning kan ske via tjäns-
teportalen e-falun, Mina Sidor. Denna e-tjänst står på tur för införande, 
kommunen avvaktar dock ett beslut i förvaltningsrätten, då förlorande an-
budsgivare lämnat in om överprövning.  

Kommunstyrelseförvaltningen (IT-kontoret) delar således både motionärens 
och skolförvaltningens positiva syn på förslaget. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motionen 2012-04-16. 

Protokoll från skolnämnden 2012-10-24, § 181 och 2012-11-21,  
§ 198/tjänsteskrivelse 2012-09-21 och 2012-10-25. 

Kommunstyrelseförvaltningens (IT-kontoret) tjänsteskrivelse 2013-05-11. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-05-22, § 58. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-06-04, § 131. 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Katarina Gustavsson (KD). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
Motionären 

IT-kontoret och skolkontoret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 169 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): 35 tim-
mars arbetsvecka för vårdpersonalen i Falu kommun 

KS0429/12 

Beslut 
Motionen avslås. 

Reservation 
Katarina Gustavsson (KD), Richard Holmqvist (MP), Linnea Risinger (MP), 
Erik Eriksson (MP) och Lars Broman (MP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Katarina Gustavssons m.fl. förslag att bifalla motionen. 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att vårdpersonalens arbetstid sänks 
till 35 timmar/vecka för att därigenom minska kostnaderna för sjukskriv-
ningar samt att detta skulle öka möjligheterna för kvinnor att arbeta längre 
än till 65 år. 

Personalkontoret framhåller att det idag inte finns några klara vetenskapliga 
belägg för att reducerad arbetstid skulle ha någon effekt på sjukskrivnings-
talen. I det här fallet handlar det om enbart 1 tim till en uppskattad kostnad 
på 7,9 milj kronor. Andra mer effektfulla insatser bör prövas t.ex. att öka 
möjligheterna till inflytande över arbetstidens förläggning. 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) och kommunstyrelsens 
förslag är att motionen avslås. Kommunstyrelsen beslutade även för egen 
del att personalkontoret får i uppdrag att söka samarbete med någon högs-
kola/universitet och erbjuda studenter på D-nivå samt forskare i högre avan-
cerade studier att utreda arbetstid, inflytande och hälsoeffekters inverkan i 
vårdyrkena. 

Beslutsunderlag 
Motionen 2012-06-06. 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2013-04-
22. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-05-22, § 59. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-06-04, § 132. 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig även Lars Jerdén (S), Lars-Göran Johansson (S), Knut 
C.A. Scherman (SD) och Eva Ferdeen (V). 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S), Åsa Nilser (FP), Maria Gehlin (FAP), Krister Anders-
son (--), Svante Parsjö Tegnér  (FP) och Helena Fridlund: Bifall till kom-
munstyrelsens förslag. 

Katarina Gustavsson (KD), Kick Stoor (V), Linnea Risinger (MP) och Da-
niel Riazat (V): Bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäk-
tige beslutar enligt Susanne Norbergs m.fl. förslag. 

Sänds till 
Motionären 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 170 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP): Ökad 
måluppfyllelse i Faluns kommunala skolor - från byrå-
krati till elevers behov i centrum 

KS0363/12 

Beslut 
Ärendet återremitteras för att behandla de i motionen ställda frå-
gorna/förslagen. I synnerhet den del som avser strukturella bidrag för att 
motverka effekten av socioekonomiska faktorer i skolan 

 

Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér föreslår i en motion att  

• Decentralisera skolkontorets pedagogiska resurser till grundskolorna 
för att stötta elevernas utveckling samt möjliggöra fortbildning hos 
lärarna. 

• Utred kommunens respektive skolförvaltningens stödfunktioner och 
samordna dessa. 

Med anledning av motionen har skolförvaltningen genomfört en utredning 
av befintlig organisation, översyn av övrigtkostnader och jämförelser med 
Borlänge kommun, vilket även föreslås av motionären. 

Skolnämndens och kommunstyrelsens förslag är att förslaget att decentrali-
sera skolkontorets pedagogiska resurser till grundskolorna för att stötta ele-
vernas utveckling samt möjliggöra fortbildning hos lärarna avslås. Att för-
slaget att utreda och samordna kommunens och respektive skolförvaltning-
ens stödfunktioner med hänvisning till den utredning som pågår bifalls samt 
att förslagen kring jämförelser med Borlänge kommun avslås. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från skolnämnden 2012-10-24, § 188/tjänsteskrivelse 2012-09-21. 

Motionen 2012-05-02. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-05-22, § 60. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-06-04, § 133. 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig även Åsa Nilser (FP) och Linnea Risinger (MP). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S), Daniel Riazat (V) och Lars Jerdén (S): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Svante Parsjö Tegnér (FP): I första hand återremiss för att behandla de i 
motionen ställda frågorna/förslagen. I synnerhet i den del som avser struktu-
rella bidrag för att motverka effekten av socioekonomiska faktorer i skolan. 
I andra hand yrkas bifall till motionen att verkställas genom tillsättandet av 
en politisk beredning under fullmäktige med en representant från varje parti 
för att se över skolkontoret utifrån motionärens intentioner och statskon-
torets konstaterande. 

Sven-Erik Bertell (S) och Erik Eriksson (MP): Bifall till Svante Parsjö Teg-
nérs återremissyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på Svante Parsjö Tegnérs (FP) m.fl. 
yrkande om att ärendet ska återremitteras mot att ärendet ska avgöras idag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för Svante Parsjö Tegnérs (FP) m.fl. yrkande om återremiss för att 
behandla de i motionen ställda frågorna/förslagen. I synnerhet i den del som 
avser strukturella bidrag för att motverka effekten av socioekonomiska fak-
torer i skolan.  

Omröstningsresultat 
Med 27 ja-röster, 23 nej-röster och 11 frånvarande (bilaga § 170) beslutar 
kommunfullmäktige jml. regelverket om minoritetsåterremiss i 5 kap 36 § 
kommunallagen att återremittera ärendet för att behandla de i motionen 
ställda frågorna/förslagen. I synnerhet i den del som avser strukturella bi-
drag för att motverka effekten av socioekonomiska faktorer i skolan. 

Sänds till 
Skolkontoret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 171 Svar på motion från Åsa Nilser (FP): Inför ett pedago-
giskt pris 

KS0606/12 

Beslut 
Motionen är besvarad med hänvisning till det systematiska kvalitets-
arbete som är under utveckling. 
 

Reservation  
Åsa Nilser (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Sammanfattning 
Åsa Nilser föreslår i en motion att det införs ett pedagogiskt pris i tre olika 
kategorier. Priset ska delas ut årligen för att premiera särskilt goda insatser 
inom de tre kategorierna förskola, grundskola och gymnasieskolan. 

Skolnämnden framför att förskolor och skolor följer systematiskt upp den 
egna verksamheten och har uppföljningen som grund för utveckling. Genom 
en sådan struktur kan goda exempel och framgångsrik pedagogik uppmärk-
sammas på alla nivåer i förvaltningen, utan att skapa konkurrens mellan 
skolor eller mellan pedagoger. 

Beslutet är enligt skolnämndens och kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motionen 2012-10-18. 
Protokoll från skolnämnden 2013-04-17, § 35/tjänsteskrivelse 2013-02-06. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-05-22, § 61. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-06-04, § 134. 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig även Staffan Nilsson (S) och Svante Parsjö Tegnér (FP). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) och Kicki Stoor (V): Bifall till kommunstyrelsens för-
slag. 

Åsa Nilser (FP): Bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Susanne Norbergs (S) m.fl. förslag. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
Motionären 

Skolkontoret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 172 Svar på motion från Mats Dahlström (C) och Anna Hägg-
lund (C): Stärk hållbart resande och cykling - ta stöd i 
Bike and ride-konceptet i genomförandet av Resecent-
rum 

KS0717/12  

Beslut 
Motionen är bifallen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Mats Dahlström och Anna Hägglund före-
slår i en motion daterad 2012-12-03 att Falu kommun beslutar ta stöd i Bike 
and ride konceptet och omgående inriktar arbetet på att komplettera Rese-
centrum med funktioner som ger bättre förutsättningar för cykelpendling 
som en del av hela resan och höjer cyklingens status genom de mervärden 
som skapas. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) vill framhålla att ett 
av målen med projektet Resecentrum Falun är att göra det enklare för män-
niskor att vardagspendla till arbete och studier. De frågor som tas upp i mot-
ionen beaktas redan i det pågående arbetet. Förvaltningen föreslår därför att 
motionen är besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag är att motionen bifalls. 

Beslutsunderlag 
Motion från Mats Dahlström och Anna Hägglund daterad 2012-12-03. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2013-08-12. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-08-27, § 167. 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Anna Hägglund (C). 

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

Sänds till 
Motionärerna 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 173 Svar på motion från Christer Falk (S): Effektivisera vid 
eventuellt majoritetsskifte 

KS0334/13  

Beslut 
Motionen är bifallen då frågan får anses utredd i och med kommun-
styrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse daterad 2013-
07-25. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Christer Falk föreslår i en motion diarieförd 
2012-08-28 att kommunfullmäktige utreder möjligheterna att anpassa tiden 
för valet av nämndordföranden för att minimera tiden nämnderna befinner 
sig i politisk stiltje. 

Förvaltningens och kommunstyrelsens förslag är att motionen är bifallen. 
Kommunstyrelsen beslutade även för egen del att frågan om inrättande av 
dylikt system hänskjuts till Parlamentariska Ledningsgruppen för ställnings-
tagande. 

Beslutsunderlag 
Motion från Christer Falk diarieförd 2012-08-28. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2013-07-25. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-08-27, § 169. 

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

Sänds till 
Motionären 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 

Parlamentariska Ledningsgruppen 

 
 



 64 (91) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 174 Medborgarförslag: Matbank för att tillgodose behövande 
med godtagbara livsmedelsvaror 

KS0452/13 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handlägg-
ning och beslut. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att kommunstyrelsens beslut anmäls till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att en matbank stiftas vars syfte är att tillgo-
dose behövande med fullt godtagbara livsmedelsvaror som annars slängs av 
livmedelbutiker. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-06-30. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelsen 

 
 



 65 (91) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 175 Medborgarförslag: Dansbana i stadsparken och nya fon-
täner i Faluån 

KS0489/13 

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

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att trafik- och fritidsnämndens beslut an-
mäls till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att en dansbana uppförs i stadsparken och att 
nya fontäner anläggs i Faluån. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-08-06. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Trafik- och fritidsnämnden 

 

 

 
 



 66 (91) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 176 Medborgarförslag: Flagga med regnbågsflaggan i sam-
band med Pridefestivalen 

KS0488/13 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handlägg-
ning och beslut. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att kommunstyrelsens beslut anmäls till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falun från och med 2014 flaggar med 
regnbågsflaggan i samband med pridefestivalen. Vidare förslås att Region 
Dalarna verkar för att alla kommuner i Dalarna tar samma ställningstagande 
och står upp för alla människor lika värde samt att busstrafiken i Dalarna 
också flaggar med regnbågsflaggan under Pride-festivalen. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-08-05. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelsen 

 
 



 67 (91) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 177 Medborgarförslag: Gångfartsområde längs delar av 
Centrumvägen i Borgärdet 

KS0509/13 

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

Protokollsanteckning  
Kommunfullmäktige förutsätter att trafik- och fritidsnämndens beslut an-
mäls till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att ett gångfartsområde utmärks längs Cent-
rumvägen, från Industrivägen i norr till ICA i Borgärdet. Genom att försvåra 
genomfart med fordon, skapas trygghet och säkerhet försåväl gående som 
för övriga trafikanter.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-08-17. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Trafik- och fritidsnämnden 

 
 



 68 (91) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 178 Medborgarförslag: Offentlig toalett i Borgärdet 

KS0513/13 

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

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att trafik- och fritidsnämndens beslut an-
mäls till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att en offentlig toalett anläggs i centrala Bor-
gärdet. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-08-23. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Trafik- och fritidsnämnden 

 

 
 



 69 (91) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 179 Medborgarförslag: Tillhörighet för barn i grundskola bo-
ende i Bergsgården 

KS0417/13 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handlägg-
ning och beslut. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att kommunstyrelsens beslut anmäls till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att barn som bor i Bergsgården ska ha sin 
tillhörighet i grundskolan i Falun och inte i Grycksbo som man tillhör idag. 

Merparten av barnen i Bergsgården, i skolför ålder har valt att gå i grund-
skola i Falun. Då bussförbindelsen från Bergsgården till Falun troligen 
kommer att försvinna under hösten 2013 och skolförvaltningen endast har 
skyldighet att ordna skolskjuts till den skola man tillhör vill förslagsställarna 
att tillhörigheten ändras. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-06-06. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelsen 

 
 



 70 (91) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 180  Medborgarförslag: Staty på skidåkare 

KS0521/13 

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

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att trafik- och fritidsnämndens beslut an-
mäls till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att en staty uppförs på Lugnetledens rondell 
föreställande en skidåkare som diagonalar in mot skidstadion. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-08-27. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 181 Medborgarförslag: Webbkameror vid nybyggnad av re-
secentrum 

KS0522/13 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handlägg-
ning och beslut. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att kommunstyrelsens beslut anmäls till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att webbkameror sätts upp vid byggandet av 
resecentrum i Falun så att faluborna får information om och insyn på rese-
centrums uppförande. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-08-27. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 182 Medborgarförslag: Hundlekpark i Gamla Främby 

KS0527/13 

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

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att trafik- och fritidsnämndens beslut an-
mäls till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att en hundlekpark uppförs på en f.d. fot-
bollsplan i Gamla Främby. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-07-24. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Trafik- och fritidsnämnden 

 
 



 73 (91) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 183 Medborgarförslag: Hedra medaljörer från skid-VM 

KS0533/13 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handlägg-
ning och beslut. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att kommunstyrelsens beslut anmäls till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falun ska hedra samtliga medaljörer från 
skid-VM 154, 1974, och 1993 genom att sätta upp stora tavlor intill 
varandra med samtliga medaljörers nämn och tävlingsgren på Lugnet 
och/eller Resecentrum. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-09-03. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 184 Motion från Katarina Gustavsson (KD): Fler sommarjobb 
till unga 

KS0479/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att kommunstyrelsen ska få i upp-
drag att utreda möjligheterna till att fler unga får sommarjobb. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-07-23. 

Sänds till 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 185 Motion från Katarina Gustavsson (KD): Jämställda löner 
för kvinnor såväl män i Falu kommun 

KS0461/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson föreslår i en motion att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast utjämna löneskillnaderna mellan 
män och kvinnor i Falu kommuns alla sektorer. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-07-03. 

Sänds till 
Motionären 

 
 



 76 (91) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 186 Motion från Katarina Gustavsson (KD): Sommarkollo för 
äldre 

KS0459/13 

Beslut 
    Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson föreslår i en motion att 
omvårdnadsnämnden ska få  i uppdrag att arbeta fram ett förslag om som-
markollo för äldre i Falu kommun för att skapa en bättre social tillvaro. Be-
hovet ska vara behovsprövat. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-07-03. 

Sänds till 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 187 Motion från Katarina Gustavsson (KD): Återupprätta 
skolnämnden i Falun 

KS0460/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson föreslår i en motion att 
den tidigare nedlagda skolnämnden återupprättas snarast. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-07-03. 

Sänds till 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 188 Motion från Katarina Gustavsson (KD): SMS-tjänst kan 
rädda liv 

KS0495/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson föreslår i en motion att 
kommunstyrelsen ska få i uppdrag att initiera en diskusssion med direktion-
en för räddningstjänsten om att införa SMS-livräddare enligt motionens in-
tentioner. 

I motionen framförs att målet med sms-livräddare är att öka överlevnaden 
vid hjärtstopp utanför sjukhuset samt att generera kunskap om mobil posit-
ioneringsteknik för samhällsnyttiga ändamål i syfte att användas för varning 
och information till allmänhet eller särskilda grupper inom avgränsade geo-
grafiska områden. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-08-08. 

Sänds till 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 189 Motion från Katarina Gustavsson (KD) och Svante Par-
sjö Tegnér (FP): Lägg ner bolaget LUFAB 

KS0507/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Katarina Gustavsson och Svante Parsjö 
Tegnér föreslår utifrån ett antal punkter i en motion att bolaget Lugnet i 
Falun AB (Lufab) avvecklas och att verksamheten ska återgå till trafik- och 
fritidsnämnden senast år 2015 efter skid-VM. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-08-14. 

Sänds till 
Motionärerna 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 190 Motion från Knut C.A. Scherman (SD) Stoppa utbyggna-
den av vindkraftverken i Falun  

KS0515/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Knut C.A. Scherman föreslår utifrån ett an-
tal argument i en motion att utbyggnaden av vindkraften i Falun kommun 
stoppas. Inga nya vindkraftverk ska beviljas än de som redan är beviljade, 
att möjligheten ses över att återkalla så många beviljanden som möjligt för 
att i möjligaste mån bevara en levande landsbygd där man kan satsa på 
andra näringar. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-08-19. 

Sänds till 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 191  Motion från Sten H Larsson (--) och Anders Pettersson 
(--) Tänk på Å rummet men glöm inte Ån! 

KS0518/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Sten H Larsson och Anders Pettersson 
föreslår i en motion att i planeringen kring Faluån, av Å rummet, inte 
glömma att även lyfta fram ån. Motionärerna pekar på en rad missförhållan-
den som hänförs till vattennivån i ån och lägger fram förslag till åtgärder för 
att förbättra situationen. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-08-26. 

Sänds till 
Motionärerna 

 
 



 82 (91) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 192 Motion från Maria Gehlin (FAP): Omvårdnad, hemtjänst 
och ledsagare i ordinärt boende 

KS0520/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Maria Gehlin framför i en motion att Faluns 
politiska majoriteten i omvårdnadsnämnden  har i sin programförklaring 
uttalat att tillämpningen av Lagen om valfrihet (LOV) endast ska omfatta 
servicetjänster i hemtjänsten och lämnar följande förslag till beslut: 

 Att Falu kommun möjliggör LOV inom servicetjänster och omvårdnad 
för  max 10 alternativa utförare alternativt 50% av kunderna (= Hemtjänst i 
tjänstekatalogen). 

 Att av omvårdnadsnämnden fastställd kravspecifikation ska uppfyllas för 
alla som utför servicetjänster/omvårdnadstjänster i Falu kommun. 

 Att de företag som kan utföra både servicetjänster och omvårdnad ska ha 
företräde i kommunens LOV. Detta med tanke på måluppfyllelsen i kom-
munens Hållbarhetsprogram. 

 Att motionen besvaras i kommunfullmäktige senast augusti 2014 i enlig-
het med Kommunallagen.   

Beslutsunderlag 
Motion 2013-08-27. 

Sänds till 
Motionären  

 
 



 83 (91) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 193 Motion från Sten H Larsson (--) och Anders Pettersson  
(--) Centrumhandel ..... 

KS0530/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Sten H Larsson och Anders Pettersson 
föreslår i en motion att Faluns "handelsstrategi" ska stödjas genom att aktivt 
arbeta för och fatta beslut som värnar handeln och stadens centrumhandel. 
Motionärerna lämnar ett antal förslag på åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-09-01 

Sänds till 
Motionärerna 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 194 Motion från Maria Gehlin (FAP): Inrätta äldrevårdscen-
tral och erbjud falubor över 65 år ett hälsosamtal 

KS0534/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Maria Gehlin föreslår i en motion att Falu 
kommun, i ett aktivt främjande och förebyggande av hälsoarbete, tar ini-
tiativet i Samverkansberedningen (Falu kommun och Landstinget) att det 
inrättas Äldrevårdscentraler (ÄVC) i Falu kommun och att alla Falubor som 
fyllt 65 år regelbundet erbjuds ett Hälsosamtal. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-09-05. 

Sänds till 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 195 Motion från Katarina Gustavsson (KD): Inför en bilfri dag 
i innerstan en gång per år 

KS0535/13 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson föreslår i en motion att 
en bilfridag införs i Falu innerstad i enlighet med i motionen framförda in-
tentioner. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-09-08. 

Sänds till 
Motionären 

 
 



 86 (91) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

KS0004/13  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Protokollsanteckning 
Till protokollet noteras att interpellationen besvaras vid kommunfullmäkti-
ges sammanträde den 10 oktober 2013. 

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

Beslutsunderlag 
Interpellation från Katarina Gustavsson daterad 2013-09-10. 

Svar på interpellation från Jonny Gahnshag daterad 2013-09-23. 

 
 



 87 (91) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 197 Motion från Katarina Gustavsson (KD): Uppvakta alla 
100-åringar i vår kommun 

KS0542/13  

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson föreslår i en motion att 
kommunfullmäktige beslutar ge omvårdnadsnämnden i uppdrag att införa 
en uppvaktning på högtidsdagen av alla 100-åringar i Falu kommun. 

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2013-09-14. 

Sänds till 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 198 Fråga från Katarina Gustavsson (KD) ställd till kommun-
styrelsens ordförande Jonny Gahnshag (S): Flexibelt 
nattstopp 

KS0004/13  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

Protokollsanteckning 
Till protokollet noteras att frågan besvaras vid kommunfullmäktiges sam-
manträde den 10 oktober 2013.  

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

Beslutsunderlag 
Fråga från Katarina Gustavsson daterad 2013-09-14. 

Svar på fråga från Jonny Gahnshag daterad 2013-09-23. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 199 Fråga från Åsa Nilser (FP): När får vi svar på vår 2,5 år 
gamla motion "Handlingar i tid" 

KS0004/13  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

Protokollsanteckning 
Till protokollet noteras att frågan besvaras vid kommunfullmäktiges sam-
manträde den 10 oktober 2013. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Åsa Nilser ställer ett flertal frågor utifrån 
hanteringen av motionen ”Handlingar i tid”. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Åsa Nilser. 

Svar på fråga från Susanne Norberg daterad 2013-09-19. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 200 Interpellation från Åsa Nilser (FP): Hur många obehöriga 
lärare finns det? 

KS0004/13  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Protokollsanteckning 
Till protokollet noteras att interpellationen besvaras vid kommunfullmäkti-
ges sammanträde den 10 oktober 2013. 

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

Beslutsunderlag 
Interpellation från Åsa Nilser. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-09-25 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 201 Interpellation från Åsa Nilser (FP): Läxhjälp till Falu 
kommuns elever 

KS0004/13  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Protokollsanteckning 
Till protokollet noteras att interpellationen besvaras vid kommunfullmäkti-
ges sammanträde den 10 oktober 2013.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Åsa Nilser ställer i en interpellation frågorna 
om hur läxhjälp organiseras i Falu kommuns skolor samt om det finns pla-
ner på att organisera läxhjälp ideellt. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Åsa Nilser. 
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