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§ 36 Information från Falun Borlänge regionen AB  
  KS0029/13         

Beslut 
 Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
VD Peter Berglund, nuvarande ordförande Sofia Jarl, Gagnefs kommun och Abbe 
Ronsten, Sätes kommun informerar om Falun Borlänge regionens verksamhet. 
Bolaget är ett fristående aktiebolag som ägs av medlemskommunerna Falun, 
Borlänge, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säter.  
 
Huvuduppdraget som regionens utvecklingsbolag är att öka regionens 
attraktionskraft. I det arbetet ingår bland annat att marknadsföra Falun Borlänge-
regionen som en attraktiv region utanför Dalarna.  

En annan del av bolagets verksamhet är att genomföra de uppdrag som 
ägarkommunerna ger. Uppdrag som ofta syftar till att förbättra regionens   
möjligheter att erbjuda bra samhällsservice, vilket är en viktig del i  
attraktionskraften. 
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§ 37 Anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av anmälningsärendena. 

Sammanfattning   
Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden: 

1. Trafik- och fritidsnämndens beslut 2013-02-13, § 17 Svar på 
medborgarförslag Förbättra gatubelysningen i Sågmyra. 
Diarienummer: KS0609/11 

2. Revisionsrapport över uppföljning av tidigare revisionsgranskningar.   
Diarienummer: KS0233/13 

3. Revisionsrapport över granskning av byggnationen av 
ungdomshoppbackar, del 2. 
Diarienummer: KS0232/13 

 
Yttranden 
Maria Gehlin (FAP) yttrar sig angående ärende 2. 
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§ 38 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): 
Skolan misslyckas med utrikesfödda elever 

KS0662/11 

Beslut 
Motionen är bifallen med anledning av redan påbörjade insatser, vilka 
består av utredning av nyanlända elever och modersmålsundervisning, 
samt kartläggning av undervisning i svenska som andra språk i Falu 
kommuns grundskolor. 

 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson föreslår i en motion att 
kommunfullmäktige ska besluta ge kommunstyrelsen i uppdrag att införa en 
beredande svenskundervisning för utrikesfödda elever i Falu kommun. 

Allmänna utskottet behandlade motionen den 17 oktober 2012 och föreslog att 
den skulle avslås. 
På kommunstyrelsens sammanträd den 30 oktober 2012 återremitterades 
motionen för inhämta vad utredningen, om nyanlända elevers modersmåls-
undervisning och kartläggningen om undervisning i svenska som andra språk i 
Falu kommuns grundskolor, kommit fram till. 
Skolnämnden har behandlat utredningarna och överlämnar dem till 
kommunstyrelsen. 
Allmänna utskottet lyfter ärendet på nytt och på sammanträdet den 20 februari 
2013 informeras om skolans mottagande av, och fortsatt språk- och 
kunskapsutveckling för nyanlända barn och elever i Faluns kommunala 
skolformer. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 
Motion från Katarina Gustavsson daterad 2011-11-30. 

Protokoll från skolnämnden 2012-08-29, § 156/ tjänsteskrivelse 
2012-04-24. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-10-17, § 75. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-30, § 210. 

Protokoll från skolnämnden 2012-08-29, § 148 och 149. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-02-20, § 13. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-03-05, § 30. 
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Utdragsbestyrkande: 

Yttranden 
Mustafa Güclü (S), Jonny Gahnshag (S) och Kicki Stoor (V) yttrar sig i ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Katarina Gustavsson (KD), Åsa Nilser 
(FP), Daniel Riazat (V), Maria Gehlin (FAP), Mikael Rosén (M) och Knut C.A. 
Scherman (SD): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Katarina Gustavsson 

Skolnämnden 

 



 10 (36) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-03-14 

    
 

Justerandes signaturer 
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§ 39 Begäran om överföring av investeringsmedel 
från 2012 till 2013 

KS0014/13 

Beslut 
     1.  Trafik- och fritidsnämndens investeringsbudget år 201utökas med  
          20,5 mnkr för att slutföra pågående investeringsprojekt från 2012. 
 

  2.  Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) investeringsbudget år    
        2013 utökas med 30,8 mnkr för att slutföra pågående investeringspro- 
       jekt från 2012. 

 

  3.  Miljönämndens investeringsbudget år 2013 utökas med 0,3 mnkr för att  
       slutföra pågående investeringsprojekt från 2012. 

 

 4. Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 
      investeringsbudget år 2013 utökas med 4,7 mnkr för att slutföra pågående 
      investeringsprojekt från 2012. 

 

 5.  Kommunstyrelseförvaltningens (IT-kontoret) investeringsbudget år 
 2013 utökas med 1,6 mnkr för att slutföra pågående investeringsprojekt  
 från 2012. 

 

6. Kommunstyrelseförvaltningens (KS miljö och folkhälsa)  
investeringsbudget år 2013 utökas med 0,3 mnkr för att 
slutföra pågående investeringsprojekt från 2012. 

Sammanfattning 
Förvaltningarna lämnar årligen in begäran om överföring av investeringsmedel för 
pågående projekt som har försenats och därmed inte avslutats under innevarande 
år. Årets överföring från 2012 föreslås till 58,0 mnkr. 
 

Förutom de nu begärda överföringarna av investeringsmedel har 
kommunfullmäktige i november 2012 redan beslutat om en investeringsram på 
209,1 mnkr med nya prioriterade projekt för 2013. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-02-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-02-19, § 19. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-03-05, § 31. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Sänds till 
Ekonomikontoret 
Kommunfastigheter  
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret  
IT-kontoret  
KS miljö och folkhälsa  
Miljönämnden 
Trafik- och fritidsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 40 Borgen för Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten 
Lugnet KB 

KS0143/13 

Beslut 
     
1. Kommunstyrelsen har rätt att verkställa kommunfullmäktiges beslut, att 
såsom för egen skuld, ingå borgen för låneförpliktelser upp till ett för  
följande respektive företag totalt högsta angivet belopp enligt nedan, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader, med avdrag för det lånebelopp som 
kommunstyrelsen vid var tillfälle genom sin internbank lånat ut till  
respektive företag. Det totala högsta beloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp i lånehandlingar och i borgenshandlingar: 

Kopparstaden AB                                         1 800 000 000 kronor 
Falu Elnät AB                                            210 000 000 kronor 
Falu Kommuns Förvaltning AB                         50 000 000 kronor 
Falu Energi & Vatten AB                                           1 171 000 000 kronor 
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB  275 000 000 kronor 
Västra Falun Fastighets AB                          15 000 000 kronor 
Lugnet i Falun AB                                             400 000 000 kronor 
 

2. Kommunstyrelsen även har rätt att fatta beslut om utlåning till ovanstående 
bolag. Utlåningen och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, att såsom 
för egen skuld ingå borgen, avser ett totalt högsta belopp för respektive företag 
enligt vad som ovan angivits och med iakttagande av däri angivna principer. 

Sammanfattning 
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB har den 19 november 
2012 inkommit med en ansökan om utökad borgensram om 75 000 000 
kronor för att kunna genomföra nybyggnation av ett högskolebibliotek samt 
ombyggnad av det befintliga biblioteket.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 
Ansökan från Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet 
KB 2012-11-19. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-01-24. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-02-20, § 14. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-03-05, § 32. 
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Utdragsbestyrkande: 

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

Sänds till 
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB 

Ekonomikontoret 
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§ 41 Borgen för Falu Energi & Vatten AB 

KS0199/13 

Beslut 
        
1. Kommunstyrelsen har rätt att verkställa kommunfullmäktiges beslut, att 
såsom för egen skuld, ingå borgen för låneförpliktelser upp till ett för följande 
respektive företag totalt högsta angivet belopp enligt nedan, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader, med avdrag för det lånebelopp som 
kommunstyrelsen vid var tillfälle genom sin internbank lånat ut till respektive 
företag. Det totala högsta beloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp i lånehandlingar och i borgenshandlingar: 

Kopparstaden AB                                              1 800 000 000 kronor 
Falu Elnät AB                                                 210 000 000 kronor 
Falu Kommuns Förvaltning AB                                          50 000 000 kronor 
Falu Energi & Vatten AB                                               1 321 000 000 kronor 
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB      275 000 000 kronor 
Västra Falun Fastighets AB                                                15 000 000 kronor 
Lugnet i Falun AB                                                400 000 000 kronor 
 

2. Kommunstyrelsen även har rätt att fatta beslut om utlåning till 
ovanstående bolag. Utlåningen och verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut, att såsom för egen skuld ingå borgen, avser 
ett totalt högsta belopp för respektive företag enligt vad som ovan angivits 
och med iakttagande av däri angivna principer. 

Sammanfattning 
Falu Energi & Vatten AB begär i ansökan den 24 januari 2013 en utökad 
borgensram om 150 000 000 kronor för att kunna genomföra specificerade 
investeringsprojekt, bl.a. fjärrvärmeledningen mellan Falun och Borlänge. 
Investeringarna är genomförda under 2012 respektive ska genomföras under 
2013. 

Beslutet är kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Falu Energi & Vatten AB 2013-01-24. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-02-12. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-02-20, § 15. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-03-05, § 33. 
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Utdragsbestyrkande: 

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

Sänds till 
Falu Energi & Vatten AB 

Ekonomikontoret 
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§ 42 Begäran om borgensram samt förändrad 
skuldförbindelse för Falu Stadshus AB 

KS0189/13 

Beslut 
1. Godkänna att Falu Stadshus AB löser bolagets skuld till kommunen om 
450 000 000 kronor genom att bolaget via gäldenärsbyte övertar lån och, i 
de fall det är ekonomiskt fördelaktigt, derivatavtal från kommunen samt 
genom upptagande av egna lån.    

2. Kommunstyrelsen har rätt att verkställa kommunfullmäktiges beslut, att 
såsom för egen skuld, ingå borgen för låneförpliktelser upp till ett för 
följande respektive företag totalt högsta angivet belopp enligt nedan, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader, med avdrag för det lånebelopp som 
kommunstyrelsen vid var tillfälle genom sin internbank lånat ut till 
respektive företag. Det totala högsta beloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp i lånehandlingar och i 
borgenshandlingar: 

Falu Stadshus AB                                                              480 000 000 kronor 
Kopparstaden AB                                              1 800 000 000 kronor 
Falu Elnät AB                                                 210 000 000 kronor 
Falu Kommuns Förvaltning AB                                          50 000 000 kronor 
Falu Energi & Vatten AB                                               1 321 000 000 kronor 
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB      275 000 000 kronor 
Västra Falun Fastighets AB                                                15 000 000 kronor 
Lugnet i Falun AB                                                400 000 000 kronor 
 

3. Kommunstyrelsen även har rätt att fatta beslut om utlåning till 
ovanstående bolag. Utlåningen och verkställigheten av kommunfullmäktiges 
beslut, att såsom för egen skuld ingå borgen, avser ett totalt högsta belopp 
för respektive företag enligt vad som ovan angivits och med iakttagande av 
däri angivna principer. 

Sammanfattning 
Det kommunalt helägda Falu Stadshus AB förvärvade 1998 samtliga aktier 
i Falu Kommuns Förvaltning AB med däri ingående dotterbolag. Detta 
mot en betalning med en räntebärande revers på 450 miljoner kronor. De 
ränte-kostnader som belöper på denna reversskuld uppgår till 30,15 
miljoner kronor per år.  

Eftersom Falu Stadshus AB har en skuld till kommunen avseende förvärv 
av aktier från kommunen träffas de räntebetalningar som görs från Falu 
Stadshus AB till kommunen av reglerna om ränteavdragsbegränsningar. 

De till kommunen betalade räntekostnaderna är från och med 1 januari 2009 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

inte avdragsgilla, enligt inkomstskattelagen (de s k räntesnurrereglerna).  

Ekonomikontorets förslag är att Falu Stadshus AB löser skulden om 450 
miljoner till kommunen genom att låna motsvarande belopp externt eller 
genom övertagande av lån från kommunen, s k gäldenärsbyte och 
upptagande av nya lån. 

Detta medför att Falu Stadshus AB får avdrag för räntebetalningarna. Det 
underskott som uppstår i Falu Stadshus AB på grund av räntebetalningen 
kan kvittas mot koncernbidrag från Falu Energi och Vatten AB. 

För att Falu Stadshus AB ska kunna genomföra förslaget enligt ovan krävs 
en utökad borgensram till 480 miljoner kronor, inklusive ett 
manöverutrymme om 30 miljoner kronor för likviditetshantering. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Falu Stadshus AB 2013-02-06. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-02-13. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-02-20, § 16. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-03-05, § 34. 

Yttranden 
Linnea Risinger (MP), Mikael Rosén (M), Jonny Gahnshag (S), 
Sten H Larsson (FAP) och Lars Broman (MP) yttrar sig i ärendet. 

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

Sänds till 
Falu Stadshus AB                                                               

Ekonomikontoret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-03-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 43 Bildande av nya bolag i samband med Kopparstadens 
fastighetsförsäljning 

KS0236/13 

Beslut 
1. Godkänna att Kopparstaden AB bildar två dotterbolag.   

2. Bolagsordningen fastställs. 

Jäv 
Erich Colberg (M) och Stefan Clarström (FAP) deltar inte i handläggningen av 
detta ärende.  

Protokollsanteckning 
Lars Broman (MP) deltar inte i beslutet. 

Vi i Vänsterpartiet, Kicki Stoor, Daniel Riazat, Patrik Andersson och Eva 
Ferdéen reserverade oss mot beslutet, i kommunfullmäktige den 11 oktober 
2012 att låta Kopparstaden sälja 500 lägenheter. Med anledning av detta deltar 
vi inte i beslutet gällande bildande av nya bolag i samband med Kopparstadens 
fastighetsförsäljning. Allmännyttan måste rustas upp och utvecklas inte 
nedrustas och säljas ut. 

Sammanfattning 
Kopparstaden AB förbereder försäljning av fastigheter enligt kommunfull-
mäktiges beslut den 11 oktober 2012. Detta kommer att ske genom uppdelning 
av fastigheter inom två geografiska områden. Nu pågår dialoger med ett antal 
intresserade köpare. 
Idag genomförs en majoritet av fastighetsaffärer i bolagsform, d v s fastig-
heterna säljs till ett nybildat dotterbolag och sedan säljs bolaget. Det innebär 
en avsevärd skillnad i reavinstskatt som ofta båda parter tar del av. 
Förfarandet är vedertaget och inte ifrågasatt av Skattemyndigheten. 
Av tidsskäl har Kopparstadens presidium godkänt bildande av två bolag, ett 
för vartdera området, och köpeavtal har upprättats. Kopparstadens styrelse 
har den 21 januari 2013 verifierat beslutet.  
Enligt Kopparstadens ägardirektiv ska kommunfullmäktiges godkännande 
inhämtas när det gäller bildandet och förvärv av dotterbolag vilket nu 
Kopparstaden AB begär. 
Blir det ingen försäljning kommer bolagen att avvecklas. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-02-21. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-03-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-03-05, § 35. 

Yttranden 
Kicki Stoor (V) yttrar sig i ärendet. 

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

Sänds till 
Ekonomikontoret 
Kopparstaden AB 

 



 20 (36) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-03-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 44 Utvidgning av verksamhetsområde för allmänt 
avlopp i Länsbodarna     

KS0697/11 

Beslut 
1. Verksamhetsområdet för den allmänna avloppsanläggningen, 

avseende spillvatten utökas att omfatta Länsbodarna.  

2. Särtaxa ska tillämpas inom området. 

3. Kostnaden för verksamhetsområdet beaktas i budgetarbetet. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen är den tillsynsmyndighet som bevakar att kommunen fullgör 
sin skyldighet att tillgodose behovet av vattentjänster. Under hösten 2011 
kom en begäran till länsstyrelsen om att ta upp ett tillsynsärende av sådant 
slag för Länsbodarna. Med hänvisning till lagen om allmänna vattentjänster 
(LAV), uppmanas länsstyrelsen förelägga Falu kommun att snarast inrätta 
verksamhetsområde för Länsbodarna. 

Falu kommun har vid två tillfällen under 2012 fått möjlighet att yttra sig 
över begäran. Kommunstyrelsen har med hänvisning till pågående VA-
planering menat att länsstyrelsen inte ska förelägga Falu kommun att inrätta 
verksamhetsområde för allmänt avlopp i Länsbodarna.  

Trots detta beslutade länsstyrelsen den 29 juni 2012 att förelägga Falu 
kommun att ordna en allmän avloppsanläggning i Länsbodarna som ska 
vara gjort senast den 31 december 2015. 

Innan området kan byggas ut måste verksamhetsområde bildas och det 
ska  vara klart senast den 31 maj 2013. I beslutet pekar länsstyrelsen 
också ut vilka fastigheter som måste omfattas av verksamhetsområdet. 

Stadsbyggnadskontoret förslår ett verksamhetsområde som omfattar de 
av länsstyrelsen utpekade fastigheterna i Länsbodarna, samt ytterligare 
fyra, att ingå i verksamhetsområde för avlopp. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-02-11. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-02-19, § 20. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-03-05, § 36. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-03-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

Sänds till 
Länsstyrelsen, Dalarnas län 

Miljönämnden 
Falu Energi & Vatten 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-03-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 45 Antagande av Detaljplan för bostäder öster om 
Nedre Gruvrisvägen    

KS0216/12 

Beslut 
Detaljplan för bostäder öster om Nedre Gruvrisvägen antas. 

Sammanfattning 
Förslag till detaljplan för bostäder öster om Nedre Gruvrisvägen har 
upprättats på stadsbyggandskontoret. Syftet med detaljplanen är att inom 
planområdet möjliggöra bebyggelse för bl.a. bostadsändamål.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslöt den 13 mars 2012 om 
planuppdrag.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig den 16 oktober 2012 efter 
genomfört samråd och lämnade planförslaget utan erinran.  

Byggnadsnämnden godkände den 31 januari 2013 detaljplanen för antagande 
och föreslår att den ska antas av kommunfullmäktige. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-01-31. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-02-19, § 21. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-03-05, § 37. 

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

Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-03-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 46 Antagande av Detaljplan för bostadshus vid   
             Tranbärsvägen 

KS0350/12 

Beslut 
Detaljplan för bostadshus vid Tranbärsvägen antas. 

Sammanfattning 
Förslag till detaljplan för bostadshus vid Tranbärsvägen har upprättats. 
Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra minst ett 
gruppbostadshus.  

Kommunstyrelsen beslöt den 28 augusti 2012 om planuppdrag.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig den 13 november 2012 
efter genomfört samråd och lämnade planförslaget utan erinran.  

Byggnadsnämnden uppdrog till byggnadsnämndens ordförande att i samråd 
med presidiet godkänna planhandlingarna efter underrättelseskedet, förutsatt 
att det inte inkommit yttranden som kräver ytterligare ändringar.  

Byggnadsnämndens ordförande godkände, den 19 februari 2013, detaljplan 
för bostadshus vid Tranbärsvägen för antagande.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-02-19/antagandehandlingar. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-03-05, § 38. 

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

Sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-03-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 47 Avgifter för hemsjukvården 

KS0371/12 

Beslut 
1. Fastställa avgift för hemsjukvård till 150 kr/besök upp till den i 

socialtjänstlagens 8 kap 5§ fastställda maxtaxa. 

2. Fastställa avgift för hjälpmedel till 150 kr per förskrivet 
hjälpmedel. 

3. Ge omvårdnadsnämnden i uppdrag att utforma regler för 
tillämpning. 

4. Ge omvårdnadsnämnden i uppdrag att utvärdera avgiften inom 
ett år och att resultatet redovisas till kommunstyrelsen. 

Reservation 
Patrik Andersson (V), Kicki Stor (V), Daniel Riazat (V), Eva Ferdéen (V) 
(bil.§ 47) och Knut. C.A. Scherman (SD) reserverar sig mot beslutet 

Vi, Svante Parsjö Tegnér (FP), Åsa Nilser (FP), Katarina Gustavsson (KD), 
Maria Gehlin (FAP) och Sten H Larsson (FAP) reserverar oss mot förslaget 
om hemsjukvårdsavgift. Vi anser att sjukvård ska finansieras gemensamt via 
skatt. En avgift på upp till 21 360 kronor är orimligt mycket för den 
människa som drabbas av sjukdom  

Sammanfattning 
Kommunens verksamhet inom socialtjänst och hälso- och sjukvård som 
innebär hjälp i hemmet i form av hemtjänst och/eller hemsjukvård omfattas 
av den i socialtjänstlagens 8 kap 5§ fastställda maxtaxan och bestämmel-
serna om förbehållsbelopp i socialtjänstlagens 8 kap §§ 6-8.  

Kommunerna kan utforma sina avgiftssystem på lite olika sätt fram till att 
maxtaxan uppnås vilket kan göra det svårt att göra jämförelser kommuner 
emellan. I det förslag till avgift för hemsjukvård har omvårdnadsförvalt-
ningen eftersträvat enkelhet genom att behålla den avgift per hembesök på 
150 kr som landstinget har haft och i övrigt låta den hembesöksavgiften ingå i 
den i socialtjänstlagens 8 kap 5§ fastställda maxtaxan. Den är nu 1760 
kr/månad. 

Precis som landstinget har haft det så kommer en avgift för hjälpmedel tas ut 
med 150 kr per hjälpmedel. Den avgiften låg utanför landstingets högkost-
nadsskydd och föreslås också ligga utanför kommunens maxtaxa. 

Med denna avgiftskonstruktion kan en likvärdig behandling säkerställas för 
alla som får insatser i form av hjälp i hemmet, oavsett om det är hemsjukvård 
eller hemtjänst, oberoende av om det är legitimerad personal eller inte som 
utför insatserna och oberoende av boendeform.  
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-03-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2012 att återremittera 
ärendet för att genomlysa frågan ordentligt.  

Sedan kommunen tog över hemsjukvården den 7 januari 2013 så har antalet 
ärenden inom hemsjukvården ökat från 180 till 270 på fyra veckor. En ökning 
var förvisso förväntad men den har överträffat förväntningarna och frånvaron 
av en avgift har inte underlättat.  
 
Beslutet är enligt omvårdnadsnämndens och kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2012-12-13, § 279.   

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2013-02-27, § 5/tjänste-
skrivelse 2012-02-18. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-03-05, § 39. 

Yttranden 
Åsa Nilser (FP), Håkan Nohrén (KD), Daniel Riazat (V) och Kicki Stoor (V) 
yttrar sig i ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Christer Falk (S), Jonny Gahnshag (S), 
Lilian Eriksson (M) och Linnea Risinger (MP): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Patrik Andersson (V) med instämmande av Knut C.A. Scherman (SD): 
Vänsterpartiet föreslår nolltaxering för hemsjukvården. Anledningen är att det 
inte krävs någon större inkomst innan man når kvoten för maxtaxan och det 
skulle innebära en markant kostnadsökning för den enskilde, med risk för 
avgiftsökning på ca 1900 % om behovet blir långvarigt. Vårt förslag är att 
föreslå en utökad ram med 1,2 miljoner för omvårdnadsförvaltningens budget 
för att finansiera förslaget. Ställer man hur kostnadsökningen via avgifter 
påverkar den enskilde medborgaren mot effekten av en utökad ram på 1,2 
miljoner på kommunens totala budget, är effekten i första fallet betydligt 
kännbar och i det senare mer eller mindre obetydligt. 

Svante Parsjö Tegnér (FP) med instämmande av Sten H Larsson (FAP), Katarina 
Gustavsson (KD) och Maria Gehlin (FAP): Samma avgift som landstinget, 150 
kronor för enskilt hembesök och en maxtaxa på 1100 kronor per år.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att de tre förslagen prövas mot varandra vilket 
kommunfullmäktige godkänner.  
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
Omvårdnadsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 48 Motion från Ove Raskopp (SD) anordnande av 
en lokal Internationell mansdag 

KS0294/11 

Beslut 
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 11 april 2013. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

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

Beslutsunderlag 
Motion 2011-03-30. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2012-12-20. 

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

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

Protokoll från kommunfullmäktige 2013-02-14, § 8. 

Sänds till 
Ove Raskopp 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 49 Entledigande som ledamot i byggnadsnämnden 
samt fyllnadsval 

  

Beslut 
1. Lina Weingård (V) entledigas från uppdraget som ledamot i 

byggnadsnämnden. 

2. Isa Olsander (V) utses som ny ledamot i byggnadsnämnden. 

Sammanfattning 
Lina Weingård har inkommit med begäran om entledigande som 
ledamot i byggnadsnämnden. Fyllnadsval ska göras. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2013-03-05. 

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

Sänds till 
Lina Weingård 

Isa Olsander  

Byggnadsnämnden 

Förtroendemannaregistret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

KS0004/13 

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

Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari 2013 att interpellationen får 
ställas och att den besvaras på dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2013-02-01. 

Svar på interpellation 2013-02-06. 

Yttranden 
Christer Falk redogör för sitt svar på interpellationen. 

Åsa Nilser tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

I debatten deltar Patrik Andersson (V). 

Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 51 Svar på interpellation från Lars Broman (MP) ställd till 
kommunalrådet Susanne Norberg (S): Istället för att 
avskeda gymnasielärare      

KS0004/13 

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

Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari 2013 att interpellationen får 
ställas och att den besvaras på dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2013-02-07. 

Svar på interpellation 2013-03-01. 

Yttranden 
Susanne Norberg redogör för sitt svar på interpellationen. 

Lars Broman tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

I debatten deltar Daniel Riazat (V), Maria Gehlin (FAP), Åsa Nilser (FP), 
Håkan Hamar (M), Linnea Risinger (MP), och Patrik Andersson (V). 

Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

KS0004/13 

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

Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari 2013 att interpellationen får 
ställas och att den besvaras på dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2013-02-07. 

Svar på interpellation 2013-03-06. 

Yttranden 
Jonas Lennerthson redogör för sitt svar på interpellationen. 

Anna Hägglund tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

I debatten deltar Knut C.A. Scherman (SD). 

Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 53 Interpellation från Maria Gehlin (FAP) ställd till 
skolnämndens ordförande Daniel Riazat (V): Är du 
verkligen en lämplig företrädare för skolnämnden i 
Falun? 

KS0004/13 

Beslut 
Interpellationen får ställas. 

Sammanfattning 
Maria Gehlin ställer i en interpellation till skolnämndens 
ordförande Daniel Riazat en rad frågor med anledning av hans 
besök på flera grundskolor där han propagerat för sin politiska 
ideologi helt oemotsagd. 

Interpellationen besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde den 11 april 
2013. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2013-02-21. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 54 Medborgarförslag: Tidningshörnan på 
biblioteket 

KS0238/13 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och ungdoms-
nämnden för handläggning och beslut. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att kultur- och ungdomsnämndens beslut 
anmäls till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Tidningshörnan på Falu kommuns 
Stadsbibliotek flyttas tillbaka till den del där cafeterian ligger. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-02-20. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kultur- och ungdomsnämnden  
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-03-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 55 Medborgarförslag: Förbättra (inte försämra) 
möjligheter till parkering i Faluns centrala delar 

KS0242/13 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 
handläggning och beslut. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att kommunstyrelsens beslut 
anmäls till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås alternativa lösningar för att ersätta  
bortfallet av befintliga parkeringsplatser när byggandet av Södra centrum, 
Knutpunkten och Resecentrum ska ske. Förslagsställaren föreslår att 
byggstarten för kvarteren Teatern och Västra Falun flyttas fram några år och 
att de fria ytorna görs iordning till parkeringsplatser. Vidare att det blir 
korttidsparkering på Stora Torget.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-02-24. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-03-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 56 Medborgarförslag: Cykelvägar 

KS0243/13 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 
handläggning och beslut. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att kommunstyrelsens beslut 
anmäls till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att det byggs cykelväg mellan 
Falun och Sundborn samt mellan Falun och Borlänge. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-02-18. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-03-14 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 57 Svar på fråga från Dan Westerberg (C) ställd till 
kommunalrådet Jonny Gahnshag (S) om planerna på att 
starta elhandel i Falu Energi&Vatten AB  

KS0004/12 

Beslut 
Frågan får ställas. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Dan Westerberg ställer en fråga till 
kommunalrådet Jonny Gahnshag om planerna på att starta elhandel i Falu 
Energi&Vatten AB. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Dan Westerberg 2013-03-11 (bilaga § 57). 

Svar från Jonny Gahnshag 2013-03-13 (bilaga § 57). 

Yttranden 
Jonny Gahnshag redogör för sitt svar på frågan. 

Dan Westerberg tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad. 
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