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Utdragsbestyrkande: 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 248 Genomförande av projektet Å-rummet förändrad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 231 Information om fortsatta uppdrag med fördjupade 
Översiktsplaner  

  

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

 

Sammanfattning 

Planchef Anna Perols informerar om det fortsatta översiktsplanarbetet som 
följer efter antagandet av Översiktsplan FalunBorlänge.  Kommunstyrelsen 
har gett uppdrag om tre fördjupningar av översiktsplanen, Fördjupad 
översiktsplan för Falu tätort och Varpan, Fördjupad översiktsplan för delar 
av landsbygden och Fördjupad översiktsplan för Runn. Uppdragen ska 
inledas med att projektbeskrivningar redovisas för och godkänns av 
kommunstyrelsens utvecklingsutskott.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 232 Svar på medborgarförslag Fribiljetter till skid-VM för 
Falu kommuns medborgare 

KS0311/13 

Beslut 

        Medborgarförslaget avslås. Fritt inträde gäller för ungdomar upp   
        till 12 år och det kommer att finnas olika typer av biljetter i flera olika  
        prisklasser. 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommuns medborgare får fribiljetter 
till skid-VM då det är våra gemensamma skattemedel som finansierar större 
delen av detta evenemang. 

Lugnet som är en Nationalarena för nordisk skidsport renoveras och ett nytt 
resecentrum förverkligas. Inte till skid-VM, utan för att skid-VM möjliggör 
det. Anläggningarna finns sedan för falubor och andra besökare att användas 
långt efter att skid-VM är över. 

För alla falubor och övriga besökare kommer staden att vara en festplats 
under de ca två veckor som skidtävlingarna pågår. Det görs en stor satsning 
på kulturaktiviteter och ambitionen är att det ska finnas något för alla. 

Det är Skid-VM i Falun 2015 AB som ansvarar för biljettförsäljning. 

Biljetter till skid-VM 2015 släpptes i mars 2014. Det delas inte ut gratis-
biljetter till kommunmedborgarna däremot finns olika typer av biljetter i 
flera prisklasser. 

Kommunstyrelseförvaltningen och utvecklingsutskottets föreslår att 
medborgarförslaget är besvarat. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2013-03-21. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-07. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-09-16, § 108. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-09-30, § 203.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Förslag till beslut på sammanträdet   

Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
_________________________________________________________________________ 

Sänds till 

Medborgarförslagsställaren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 233 Svar på motion från Bo Wickberg (M) och Bertil Eek (M)  
Vägbelysningen på E 16, från avfarten RV 50 till avfarten 
RV 69 

KS0191/14 

Beslut 

Bifall till del av motionens första yrkande att Trafikverket återställer aktuell 
belysning. Om detta inte är möjligt aktivt arbeta för att synliggöra vägen genom 
belysning av träd, byggnader mm. 

Sammanfattning 

Bo Wickberg och Bertil Eek föreslår i en motion att Falu kommun i första hand begär 
hos Trafikverket att de återställer aktuell belysning och i andra hand förskotterar 
medel för detta samt att åtgärderna ska vara genomförda innan VM 2015. 
Trafik- och fritidsnämnden tillstyrker motionens tanke och överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut och anser därmed motionen besvarad. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion 2014-02-13. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-05-07, § 70/tjänsteskrivelse  
2014-04-23. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-09-16, § 109. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-09-30, § 204.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Yttrande 

 Bo Wickberg (M) tackar för positivt beslut och snabb handläggning.  
 

______________________________________________________________ 
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Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 

Bo Wickberg  
Bertil Eek 
Trafik- och fritidsnämnden 
 
 
 



 11 (54) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-10-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 234 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD)  
Julgransplundring på torget 

KS0113/14 

Beslut 

     Motionen bordläggs och kommer att besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde  
     den 6 november 2014. 

Sammanfattning 

Katarina Gustavsson föreslår i en motion att Falu kommun från och med nästa år 
anordnar fest för medborgarna i samband med julgransplundring, att motionens 
intentioner följs samt att festen upprepas årligen och görs till en tradition. 
Kultur- och ungdomsnämnden avslår motionen men ger kulturförvaltningen i uppdrag 
att ta upp frågan med föreningen Centrala Stadsrum. De är positiva till att arrangera 
julgransplundring men vill att kultur- och ungdomsnämnden är med och finansierar 
arrangemanget, vilket utreds.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är besvarad genom att Centrala Stadsrum är  
villiga att ordna julgransplundring och samfinansiering med kultur- och ungdomsnämnden  
utreds. Därmed är motionens intention tillgodosedd. 

Beslutsunderlag 

Motion 2014-01-11. 
Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2014 04-24, § 40/tjänsteskrivelse  
2014-04-11. 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-09-16, § 109. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-09-30, § 205.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 235 Svar på motion från Lars Broman (MP) och Erik 
Eriksson (MP) Gör saluhall av Kristinegatan mellan 
Fisktorget och Stora torget 

KS0643/13 

Beslut 

Motionen avslås. 

Sammanfattning 

Lars Broman och Erik Eriksson föreslår i en motion att Kristinegatan mellan 
Fisktorget och Stora torget förses med glastak och upplåts för mat- och 
serveringstillstånd. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret anser att idén med en saluhall är 
tilltalande men att den inte går att realisera på det sätt motionärerna föreslår.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion 2014-11-04. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-29. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-09-16, § 111. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-09-30, § 206.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag, avslag. 

Lars Broman (MP): Bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Utdragsbestyrkande: 

_________________________________________________________________________ 

Sänds till 

Lars Broman 

Erik Eriksson 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

 
 
 



 14 (54) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-10-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 236 Svar på motion från Lars Broman (MP) och Erik 
Eriksson (MP) Infartsparkeringar med solcellstak  

KS0639/13 

Beslut 

Motionen är besvarad. 

Sammanfattning 

Lars Broman och Erik Eriksson föreslår i en motion att det anläggs två 
infartsparkeringar på var sida om centrum, dels på Myran vid högskolan och 
dels på före detta svavelsyrafabrikens område. Infartsparkeringarnas 
attraktion skulle öka om de förses med solcellstak samt att de förses med 
både motorvärmare och uttag för laddning av elbilar som då använder ström 
från taken. 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2014 att ge stadsbyggnads- och 
näringslivskontoret i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Falu 
tätort och området runt Varpan, med utgångspunkt från en antagen 
gemensam Översiktsplan FalunBorlänge. Den fördjupade översiktsplanen 
kommer bland annat att ta upp frågan om infartsparkeringar. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion 2011-11-04. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-08-21. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-09-16, § 112. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-09-30, § 207.   

Förslag till beslut på sammanträdet  

Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Yttrande 

 Lars Broman (MP) yttrar sig i ärendet.  

________________________________________________________________________ 
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Sänds till 

Lars Broman 

Erik Eriksson 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 237 Svar på motion från Lars Broman (MP) och Erik 
Eriksson (MP) Markera Falun på Sverigekartan genom 
att bygga Sveriges högsta byggnad 

KS0648/13 

Beslut 

Motionen avslås. 

Sammanfattning 

Lars Broman och Erik Eriksson föreslår i en motion att Faluns plats på 
Sverigekartan ska markeras genom att bygga Sveriges högsta byggnad i trä. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret arbetar för närvarande med att ta fram 
ett bra underlag om byggande av höga hus i Falun oavsett byggteknik. 
Underlaget kommer att användas vid framtida planering och ärendehantering. 
Innan underlaget är klart finns ingen anledning att påbörja arbetet med 
ytterligar ett höghusprojekt utöver Kopparstadens projekt med att bygga ett 16 
våningar högt bostadshus, på Tallbacksvägen. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion 2013-11-04. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-26. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-09-16, § 113. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-09-30, § 208.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag, avslag. 

Lars Broman (MP): Motionen bifalls. 

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

Yttrande  
Erich Colberg (M) yttrar sig i ärendet. 
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Utdragsbestyrkande: 

_________________________________________________________________________ 

Sänds till 

Lars Broman 

Erik Eriksson 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 238 Svar på motion från Lars Broman (MP) Hela kommunen 
ska leva 

KS0701/13 

Beslut 

Motionen bifalls. Landsbygdsgruppen är inte tillräckligt parlamentariskt  
sammansatt för att arbeta med landsbygdsutvecklingsfrågor. Samtliga partier i 
kommunfullmäktige ska vara representerade i landsbygdsgruppen. 

Sammanfattning 

Lars Broman föreslår i en motion att kommunfullmäktige tillsätter en parlamen-
tarisk grupp som tillsammans med utvalda tjänstemän gör en utvecklingsplan för 
Falu kommun med kraftig betoning på kommunens tätorter och byar utanför 
centralorten.  
 
Falu kommun har redan idag en parlamentarisk grupp för landsbygdsfrågor, 
Landsbygdsgruppen, som är ett politiskt organ under kommunsstyrelsen. Där finns 
även representanter från kommunbygderådet samt adjungerade tjänstemän. Falu 
kommun har en landsbygdslots som driver de frågor som är viktiga för landsbygden, 
både internt och externt. Falu kommun arbetar aktivt med landsbygdsutveckling. 

Kommunen har mycket aktiva intresseföreningar i kommundelarna.  

Under framtagandet av Översiktsplan FalunBorlänge har det framkommit att det 
finns ett stort behov av en fördjupad översiktsplan för Falu kommuns landsbygd. 
Kommunstyrelsen gav den 3 juni 2014 stadsbyggnads- och näringslivskontoret i 
uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden i Falu 
kommun, med utgångspunkt från en antagen gemensam Översiktsplan för 
FalunBorlänge. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen är besvarad. 

Beslutsunderlag 

Motion 2013-12-02. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-07. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-09-16, § 114. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-09-30, § 209.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S) och Mats Dahlström (C) : Enligt kommunstyrelsens förslag.  
Motionen är besvarad. 

Patrik Andersson (V) med instämmande av Maria Gehlin (FAP), Knut C. A. Scherman 
(SD), Svante Parsjö Tegnér (FP) och Håkan Hammar (M): Bifall till motionen. 
Landsbygdsgruppen är inte tillräckligt parlamentariskt sammansatt för att arbeta med 
landsbygdsutvecklingsfrågor. Samtliga partier i kommunfullmäktige ska vara represen- 
terade i landsbygdsgruppen. 

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

Yttrande  
Agneta Ängsås (C) och Linnea Risinger (MP) yttrar sig i ärendet. 
 
_________________________________________________________________________ 

Sänds till 

Lars Broman  

Landsbygdsgruppen  

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-10-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 239 Svar på motion från Lars Broman (MP), Erik Eriksson 
(MP) Solcellsfält med falubor som andelsägare 

KS0645/13 

Beslut 

1. Motionen bifalls. 
 
2. Falu Energi & Vatten AB uppmanas att närmare utreda etablerandet 

av en solcellspark som falubor får möjlighet att bli delägare i. 

Sammanfattning 

Lars Broman och Erik Eriksson föreslår i en motion att Falu kommun tar 
initiativ till ett andelsägt solcellsfält och att Falu Energi & Vatten AB får 
uppdraget att bygga solcellsfältet. 

Falu Energi & Vatten AB har gett sin syn på förslaget i ett eget yttrande. 
Etableringen av ett större solcellsfält ligger i linje med deras utvecklings-
planer och att det även är fullt möjligt att låta falubor köpa sin egen 
solcellspanel och få använda den producerade elen.  

Förslaget ligger också helt i linje med målen och strategierna i såväl Energi 
och Klimatprogram, Tillväxtprogram och Vision för Falu kommun som alla 
fastställts av kommunfullmäktige. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion 2013-11-04. 

Svar från Falu Energi & Vatten AB 2014-04-10. 

Miljökontorets tjänsteskrivelse 2014-08-18. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-09-16, § 115. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-09-30, § 210.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S) och Lars Broman (MP): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
_________________________________________________________________________ 
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Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 

Falu Energi & Vatten AB 

Lars Broman 

Erik Eriksson  

Miljökontoret 
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Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 240 Svar på motion Mats Dahlström (C), Anna Hägglund (C) 
Bättre möjligheter till infartsparkering och bytespunkter 
för bilen 

KS0306/14 

Beslut 

         Motionen är besvarad. 

Sammanfattning 

Mats Dahlström och Anna Hägglund föreslår i en motion att Falu kommun 
på nytt tar upp frågan om infartsparkeringar i syfte att skapa bättre 
möjligheter till bytespunkter för att ställa bilen och fortsätta resan med buss 
eller cykel. 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2014 att ge stadsbyggnads- och 
näringslivskontoret i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Falu 
tätort och området runt Varpan, med utgångspunkt från en antagen 
gemensam Översiktsplan FalunBorlänge. En projektbeskrivning ska 
redovisas av stadsbyggnads- och näringslivskontoret innan arbetet påbörjas. 
Parkeringsfrågor och lämpliga lägen för infartsparkeringar och övriga 
parkeringsfrågor i tätorten kommer att ingå i planarbetet. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion 2014-04-10. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-08-21. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-09-16, § 116. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-09-30, § 211.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
_____________________________________ 

Sänds till 

Mats Dahlström och Anna Hägglund 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 
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Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 241 Svar på motion Lilian Eriksson (M) och Sten H Larsson  
              (FAP) Falu Parkerings AB 

KS0678/11 

Beslut 

Motionen avslås. 

Protokollsanteckning   

Patrik Andersson (V), Monica Lindh (V) och Zohreh Anhari (V) lämnar tillsammans 
med den borgerliga gruppen,  
Mikael Rosén (M), Christer Carlsson (M), Vanja Ottevall (M), Catharina Hjortzberg- 
Nordlund (M), Bo Wickberg, (M), Birgitta Hiertner (M), Jan-Olof Montelius (M), Jan Harald 
(M), Erich Colberg (M), Kerstin Wåghäll (M), Göran Forsén (M), Bertil Eek (M), Gunilla 
Franklin (M), Håkan Hammar (M), Mats Dahlström (C), Agneta Ängsås (C), Per Pettersson 
(C), Anna Hägglund (C), Kristina Wahlén (C), Maria Gehlin (FAP), Kjell Hjort (FAP), Stefan 
Clarström (FAP), Svante Parsjö Tegnér (FP), Åsa Nilser (FP) och Håkan Nohrén (KD),  
följande anteckning till protokollet: Det är anmärkningsvärt att det tagit nästan tre år från 
motion till behandling av ärende. Det riskerar att urholka det demokratiska instrumentet att 
motionera och bidra till goda förslag som kan utveckla Falu kommun. 

Sammanfattning 

Lilian Eriksson och Sten H Larsson föreslår i en motion angående Falu 
Parkerings AB  

− Parkeringsavgifterna återgår till tidigare nivåer. 

− Avgifter efter kl. 18.00 och kl.15.00 lördagar tas bort omedelbart. 

− Söndagar och helgdagar ska åter vara avgiftsfria. 

− En översyn görs huruvida bolaget med dess nuvarande syfte behövs i 
kommunen. 

Sedan trafik- och fritidsnämndens beslut har Falu P gjort ändringar i 
riktning mot motionärernas förslag. Avgiften har tagits bort på mark-
parkering på söndagar och helgdagar men finns kvar i parkeringshusen. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion 2011-12-07. 

Falu P AB:s yttrande 2012-01-18. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-02-16, § 7/tjänsteskrivelse 2012-01-31. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-06-21. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-09-16, § 117. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-09-30, § 212.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag.  

Yttrande 

Patrik Andersson (V), Mikael Rosén (M) och Svante Parsjö Tegnér (FP) 
yttrar sig i ärendet.  

____________________________________________________________________ 

Sänds till 

Lilian Eriksson 

Sten H Larsson 

Falu P AB 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 242 Redovisning medborgarförslag som inte 
färdigbehandlats den 27 augusti 2014 

KS0023/14 

Beslut 

Stadskansliets redovisning, av medborgarförslag som inte 
färdigbehandlats den 27 augusti 2014, godkänns. 

 

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

Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 
10 april 2014. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2013-03-21. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-08-28. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-09-16, § 118. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-09-30, § 213.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Karl-Erik Pettersson (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-10-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 243 Redovisning av motioner som inte färdigbehandlats den 
27 augusti 2014 

KS0023/14 

Beslut 
Stadskansliets redovisning av motioner som inte färdigbehandlats 
den 27 augusti 2014 godkänns. 

 
 

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

Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 
10 april 2014. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadkansliets tjänsteskrivelse 2014-08-28. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-09-17, § 83. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-09-30, §    

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-09-30, § 214.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Karl-Erik Pettersson (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-10-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 244 Förändring av borgensavgift för de kommunala bolagen 

KS0496/14 

Beslut 

1.   Utformningen av borgensavgifterna för kommunens helägda bolag  
             förändras i enlighet med ekonomikontorets tjänsteskrivelse den 18  
             augusti 2014. 
 

2.   Från och med 2014 och tillsvidare tas inte någon borgensavgift ut av 
      Lugnet i Falun AB. 

Jäv  

Ragnar Kroona (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning och beslut.  

Sammanfattning 

Under 2013 trädde en ny lag ikraft om olagligt statsstöd. Avsikten var att 
tydliggöra tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler i svensk 
lagstiftning. Med statligt stöd avses inte endast stöd som ges av staten på central 
nivå. Även kommuner, landsting och bolag med ett offentligt uppdrag kan lämna 
”statligt” stöd.  

Ovan nya lag, tillsammans med lagen om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag från 2011, aktualiserar på nytt frågan om vad som utgör en 
marknadsmässig borgensavgift. 

Det är viktigt att borgensavgiften inte är för låg, för då kan den enligt EU:s 
statsstödsregler utgöra ett olagligt statsstöd. Den får heller inte vara för hög, för 
då kan den innebära förtäckt vinstutdelning.  

Avsikten med statsstödsreglerna är att undvika att offentliga verksamheter bidrar 
till att snedvrida konkurrensen inom sektorer där flera aktörer är aktiva på 
marknadsmässiga villkor. Avgiften är alltså tänkt att kompensera för den 
ekonomiska fördel som det innebär för bl.a. en kommuns bolag att erhålla 
kommunal borgen. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-08-18. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-09-16, § 119. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-09-30, § 215.    
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Patrik Andersson (V): Borgensavgift tas ut även av Lugnet i Falun AB. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelses förslag. 
 
_________________________________________________________________________ 

Sänds till 

Ekonomikontoret  

Samtliga berörda bolag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 245 Antagande av detaljplan för bostäder väster om 
Storgårdsvägen, Bjursås 

KS0331/12 

Beslut 

     Detaljplan för bostäder väster om Storgårdsvägen i Bjursås   
     antas. 

Jäv  

Håkan Hammar (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning och beslut.  

Sammanfattning 

Detaljplan för bostäder väster om Storgårdsvägen i Bjursås har upprättats. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder norr och 
söder om befintlig förskola samt att ge befintlig byggnad aktuella 
bestämmelser enligt plan- och bygglagen.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 16 oktober 2012 plan-
uppdrag. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig efter genomfört samråd 
den 14 april 2014 och lämnade då samrådsversionen av planförslaget utan 
erinran.  

Byggnadsnämnden godkände detaljplanen för antagande den 18 juni 2014. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-06-27. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-09-16, § 120. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-09-30, § 216.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
____________________________________________________________________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

Kopparstaden AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 246 Godkännande av markanvisningavtal för Bovieran AB 
på del av Hälsinggården 24:1 

KS0807/09 

Beslut 

1. Markanvisningsavtal för del av Hälsinggården 24:1 med Bovieran 
AB godkänns. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta och underteckna 
efterföljande köp- och exploateringsavtal i enlighet med detaljplan 
och i markanvisningsavtalet angivna förutsättningar. 

Sammanfattning 

I detaljplanen för Haraldsbogymnasiet och Hälsinggårdsskolan som vann 
laga kraft den 14 juli 2014 finns en byggrätt för bl.a. bostadsändamål på 
befintlig fotbollsplan.  

Under en längre tid har diskussioner pågått mellan stadsbyggnads- och 
näringslivskontoret och Bovieran AB för att hitta en lämplig plats att 
lokalisera ett 55+ boende enligt Bovierans egna framtagna koncept 
innehållande bl.a. vinterträdgård.  

I förslag till markanvisningsavtal med Bovieran AB regleras frågor om bl.a. 
tidplan och pris för mark. 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 september 2014 för egen del under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut att markchefen får i uppdrag att 
upprätta och underteckna efterföljande köp- och exploateringsavtal i enlig-
het med detaljplan och i markanvisningsavtalet angivna förutsättningar. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-01. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-09-16, § 121. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-09-30, § 217. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
____________________________________________________________________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

Bovieran AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 247 Godkännande av samverkansavtal med Förpacknings- 
och Tidningsinsamlingen 

KS0341/14 

Beslut 

Upprättat samverkansavtal mellan Falu kommun och Förpacknings- 
och Tidningsinsamlingen AB godkänns. 

Sammanfattning 

Genom reglerna om producentansvar har svenska producenter av förpackningar 
och tidningar ålagts ett ansvar att med ensamrätt ombesörja insamlingen och 
återvinning av förpackningar och tidningar som hushåll och andra förbrukare 
sorterat ut från övrigt avfall. Kommunen och Förpacknings- och Tidnings-
insamlingen AB (FTI) har ett gemensamt intresse av att säkra den fastställda 
avfallshierarkin genom nära samverkan kring ändamålsenlig insamling och 
hantering av producentmaterial.  

Kommunstyrelsen beslutade för egen del den 30 september 2014 under 
förutsättningar av kommunfullmäktiges beslut att kommundirektören får i 
uppdrag att teckna avtalet för Falu kommuns räkning. 

 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-08-08. 

Förslag till samverkansavtal. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-09-16, § 122. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-09-30, § 218. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
_________________________________________________________________________ 

Sänds till 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB 

Falu & Energi och Vatten AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Trafik- och fritidsnämnden 

Miljönämnden 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 248 Genomförande av projektet Å-rummet förändrad 
busslinjesträckning 

KS0481/13 

Beslut 

    1. Kommunfullmäktiges beslut 2003-04-10 § 66, Antagande av   
        Kollektivtrafikplan 2001 för Falu tätort, 6:e att-satsen att fastställa att  
        linje 701 ska trafikera Östra Hamngatan upphävs.  
 
    2. Linje 11 (f d 701) ska ges sträckningen Holmtorgsrondellen -   
        Gruvgatan - Engelbrektsgatan. 
 
    3. Möjligheten att använda Östra Hamngatan för trafik med mindre  
        fordon (servicelinje) ska prövas.         

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 april 2014 att godkänna slutrapporten för projektet  
Å-rummet. Därutöver beslutade kommunstyrelsen även bl. a att busslinje 701 (nytt 
linjenummer 11) ska ges sträckningen Östra Hamngatan-Stigaregatan-Engelbrektsgatan. 
Därmed uppfylldes kommunfullmäktiges beslut från antagande av kollektivtrafikplanen 
den 10 april 2003 ”att fastställa att linje 701 ska trafikera Östra Hamngatan”. 

Under våren antog kommunfullmäktige en Cykelplan för Falu kommun. Detta har  
inneburit att det krävs justeringar för att få till en bra och smidig lösning för trafikering  
av områdets gator.  

Under våren-sommaren har projektering av åtgärder på Myntgatan och Stigaregatan  
pågått. Det har då framkommit att genomförandet av cykelplanen medför att ett huvud- 
stråk för cykel kommer att gå på Stigaregatan. Med den bredd som krävs för gång-, cykel-, 
bil- och busstrafiks respektive ytor blir det väldigt trångt och inte trafiksäkert på Stigaregatan 
och korsningen Stigaregatan-Engelbrektsgatan. Projektet har studerat olika lösningar och 
kompromisser men kommit fram till att den bästa lösningen är att busslinje 11 (f d 701) 
inte ska trafikera denna sträcka.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-02. 

Protokoll från utvecklingsutskott 2014-09-16, § 123. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-09-30, § 219.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
____________________________________________________________ 

Sänds till 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

Trafik- och fritidsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 249 Ansökan om bidrag ur stiftelsen Samfond K1 2015 

KS0281/14 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar tre sökande anslag enligt nedan 

1. Trafik- och fritidsförvaltningen 40 000 kr. 

2. Privatperson J.M. 40 000 kr. 

3. Borgärdets Vägförening i Svärdsjö 38 000 kr. 

4. Sökanden ska lämna återredovisning till ekonomikontoret senas tre 
månader efter utfört arbete.   

Sammanfattning 
Kungörelse om att bidrag kan sökas ur rubricerad stiftelse har varit anslagen 
på kommunens anslagstavla. 

Tre ansökningar har inkommit 

• Falu kommuns trafik- & fritidsförvaltning ansöker om bidrag på 100 
000 kronor till att hålla en standard, utöver normal kommunal 
standard, på planteringar i centrala stadsparker i Falun, som avses att 
användas under år 2015. 

• Privatperson J. M. ansöker om bidrag med 71 000  kronor för att 
renovera ett timrat uthus, byggt någon gång i slutet av 1800-talet i 
Vika (Kniva). 

• Borgärdets Vägförening ansöker om bidrag till utsmyckning, 
trivselskapande och fartdämpande åtgärder i Svärdsjö centrum 
inklusive byggande av en minipark. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-06-13. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-09-17, § 84. 
 
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-09-30, § 221.   
 

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

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden 

Borgärdets Vägförening 

Privatpersonen J. M. 

Ekonomikontoret 

 



 39 (54) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-10-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 250 Omfördelning av investeringsmedel 2014 och begäran 
om tillkommande investeringsmedel för 2015 angående 
anpassningar för kulturverksamhet i Folkets Hus 

KS0072/14 

Beslut 
Ärendet återremitteras och hänskjuts till budgetprocessen 

Sammanfattning 
Anpassningar för kulturverksamhet i Folkets hus kräver investeringsmedel.  
I budget 2014 finns inga medel avsatta för dessa åtgärder. Den totala 
kostnaden för dessa åtgärder beräknades i ett tidigt skede till ca 40 mnkr. I 
budget-arbete för 2015-2017 bedömdes att 30 mnkr av totalkostnaden skulle 
redo-visas på 2015 och 10 mnkr tas i anspråk under år 2014. I budget-
processen har för 2015 godkänts 20 mnkr för investering och därmed 
uppfattas att godkänd totalkostnad är 30 mnkr. Det innebär att 10 mnkr är 
ofinansierat för år 2014, vilket äskas som tilläggsanslag för inne-varande år.   

Kommunfastigheter föreslår att investeringsmedel avseende anpassning av 
Folkets Hus för 2014 om 10 mnkr beviljas. 

Fastighetsutskottet föreslår att 3 mnkr omfördelas inom befintlig 
investeringsram för 2014 samt att ytterligare 20 mnkr begärs för år 2015, 
totalt 40 mnkr. 

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 30 september 2014 för en 
tydligare konsekvensbeskrivning. 

Kultur- och ungdomsförvaltningen lämnar förtydligande på kommun-
styrelsens sammanträde den 13 oktober 2014. 

Kommunstyrelsens föreslår att 3 mnkr omfördelas inom befintlig 
investeringsram för år 2014, 40 mnkr beviljas för år 2015 och lokal-
programmet antas under förutsättningen att det anpassas till investerings-
ramen 43 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Kommunfastigheters tjänsteskrivelse 2014-09-10. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2014-09-17, § 84. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-09-30, § 222. 

Kultur- och ungdomsförvaltningens förtydliganden utsända 2014-10-07 och 
2014-10-10. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-10-13, § 242. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-10-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Staffan Nilsson (S) och Patrik 
Andersson (V): Enligt kommunstyrelsens förslag.    

Mikael Rosén (M) med instämmande av Mats Dahlström (C), Maria Gehlin 
(FAP), Knut C.A. Scherman (SD) och Svante Parsjö Tegnér (FP): Ärendet 
hänskjuts till budgetprocessen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Mikael Roséns m fl förslag, om  återremiss mot 
kommunstyrelsens förslag  och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Mikael Roséns förslag, återremiss. 

Med 31 ja-röster, 27 nej-röster och 3 frånvarande beslutar kommun-
fullmäktige enligt Mikael Roséns m fl förslag, återremiss, ärendet hänskjuts 
till budgetprocessen. (Bilaga § 250). 

Sänds till 
Ekonomikontoret 

Kommunfastigheter 

Kultur- och ungdomsförvaltningen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-10-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 251 Godkännande av omfördelning av medel inom 
kommunfastigheters investeringsbudget 2014 

KS0072/14 

Beslut 
Godkänna av kommunfastigheter upprättat förslag till omfördelning 
av medel inom investeringsbudgeten för 2014. 

Sammanfattning 
Vissa investeringsprojekt främst Kårebacken, Gruppbostad Tranbärsvägen 
och Kopparvägen blir/förväntas bli betydligt dyrare än budgeterat. Några 
andra projekt som Aspeboda skola etapp 2 m.fl. förväntas bli billigare än 
budgeterat. Med anledning av ovanstående äskas omprioritering av 
investeringsmedel inom befintlig ram.    

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunfastigheters tjänsteskrivelse 2014-05-07. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2014-05-15, § 47. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-09-30, § 223. 

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

Sänds till 
Kommunfastigheter 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-10-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 252 Val av etappindelning för nytt vårdboende i 
Hälsinggården 

KS0185/14 

Beslut 
Vårdboendet i Hälsinggården uppförs i en etapp med 48 lägenheter 
 under förutsättning att investeringsmedel kan omfördelas från 2016 till 2015. 

Sammanfattning 
Enligt tidigare beslut så projekteras boendet för 32 alternativt 48 boende 
inför kommande upphandling och entreprenad finns möjlighet att bygga i en 
eller två etapper. För ett effektivt projektgenomförande bör det beslutas om 
genomförandet ska ske i en eller två etapper. 

Kommunstyrelsen  beslutar den 30 september 2014 för egen del under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut att igångsättningstillstånd beviljas för projektet. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunfastigheters tjänsteskrivelse 2014-09-10. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2014-09-17, § 85. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-09-30, § 224. 

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

Sänds till 
Kommunfastigheter 

Omvårdnadsförvaltningen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-10-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 253 Kommunens delårsrapport per 2014-08-31 med 
årsprognos för Falu kommun 

KS0014/14 

Beslut 
1. Delårsrapport 2014-08-31 för Falu kommun godkänns.  

2.   De nämnder som i sin prognos aviserat negativt resultat åläggs att  
      vidta åtgärder för att så långt som möjligt reducera överskridandena. 

3.   Kommunrevisionens revisionsrapport biläggs delårsrapporten.  

Reservation 
Daniel Riazat (V), Patrik Andersson (V) och Monica Lindh (V) reserverar 
sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Ekonomikontoret har upprättat delårsrapport 2014-08-31 för Falu kommuns 
verksamheter och samanställning av delårsrapporter 2014-08-31 från de 
kommunala bolagen. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att de tagit del av delårsrapport 
2014-08-31 för de kommunala bolagen och en sammanställning av 
verksamhetsberättelser för kommunstyrelsens enheter. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.   
 
Ekonomichefen föredrar delårsrapporten och årsprognosen. 

Kommunrevisionens ordförande Leif Bergh föredrar revisorernas 
granskning av delårsrapporten.  

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-09-24. 

Delårsrapport 2014-08-31. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-09-30, § 225. 

Kommunrevisionens revisionsrapport översiktlig granskning av 
delårsrapport per 2014-08-31. 

Förslag till beslut på sammanträdet från kommunstyrelsen 
Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Mikael Rosén (M): Enligt 
kommunstyrelsens förslag.  

Patrik Andersson (V): Enligt ursprungsförslaget till kommunstyrelsen punkt 
2, där de nämnder som avviserar negativt resultat uppmanas vidta åtgärder. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-10-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommun-
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Yttrande 
Christer Falk (S), Maria Gehlin (FAP), Svante Parsjö Tegnér (FP), Knut C. 
A Scherman (SD), Christina Knutsson (S) och Daniel Riazat (V) yttrar sig i 
ärendet. 

Sänds till 
Nämnder/styrelser 

Kommunala bolag 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-10-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 254 Ansökan från Visit Södra Dalarna AB angående 
kommunal borgen 

KS0560/14 

Beslut 
1. Borgen beviljas med 15 200 000  kronor för ett tillfälligt 

likviditetstillskott för perioden 2015-03-10 till 2015-05-12.  

2. Borgen beviljas med 13 100 000 kronor för en bankgaranti kopplat 
till en resegaranti som ska gälla från 2014-11-15 till 2015-05-31. 

Protokollsanteckning 
Zohreh Anhari (V), Patrik Andersson (V) och Monica Lindh (V) deltar inte i 
beslutet. 

Sammanfattning 
Visit Södra Dalarna AB har till Falu kommun inkommit med ansökan om 
kommunal borgen för dels ett tillfälligt likviditetstillskott på 15 200 000 
kronor och tillfällig bankgaranti kopplat till resegaranti på 13 100 000 
kronor.  

Visit Södra Dalarna AB avser att teckna avtal med Skid-VM i Falun AB där 
bolaget åtar sig att ansvara för Accomodation & Hosbitality inför och i 
samband med skid-VM 2015. 

För att likviditetsmässigt klara detta åtagande behöver Visit Södra Dalarna 
AB under perioden 10 mars till 12 maj 2015 ett likviditetstillskott med  
15 200 000  kronor. Detta genom en bankkredit varför borgen önskas för 
motsvarande period. 

Stora likviditetspåverkande händelser enligt åtagandet fördelar sig enligt 
följande: 
- Ca 15 400 000 kronor är det underskott som Skid VM i Falun AB måste 
täcka för åtagandet gentemot avtalet med FIS. Utbetalning till Visit Södra 
Dalarna AB kommer enligt avtalet att ske 2015-03-10. 

- Ca 7 600 000 kronor är provisioner som återbetalas efter betalning till 
boendeanläggningar och event arrangörer under april 2015. 

- Ca 7 600 000 kronor är moms som återbetalas 2015-05-12. 

Åtagandet innebär även en resegaranti som är baserad på omsättningen av 
de paketerade produkter bolaget ska sälja. Kammarkollegiet kräver därmed 
en bankgarant som ska gälla från 2014-11-15 till 2015-04-30 
på 13 100 000 kronor varför borgen önskas för motsvarande tidsperiod. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 



 46 (54) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-10-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Visit Södra Dalarna AB 2014-09-22. 

Ekonomikontoret tjänsteskrivelse 2014-09-22. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-09-30, § 226.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag med korrigering av 
felaktigt slutdatum på kommunal borgen för bankgarantin i punkt 2 till den 
31 maj 2015. Krävs enligt nytt beslut av Kammarkollegiet. 

Sänds till 
Visit Södra Dalarna AB 

Ekonomikontoret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-10-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 255  Ansökan om utökat aktiekapital för Lugnet i Falun AB 

KS0526/14 

Beslut 
1. Aktiekapitalet i Lugnet i Falun AB ska vara 3 000 000 kronor.  

2. Det ökade aktiekapitalet finansieras från rörelsekapitalet. 

Sammanfattning 
Lugnet i Falun AB är ett helägt bolag som ingår i kommunens bolags-
koncern. Bolaget bildades 2011 med syfta att äga och förvalta kommunens 
fastigheter på Lugnetområdet. Vid bildandet av bolaget beslutade 
kommunfullmäktige att aktiekapitalet skulle uppgå till 100 000 kronor. 

Lugnet i Falun AB har nu inkommit med ansökan om utökat aktiekapital 
från idag 100 000 kronor till 10 000 000 kronor. 

Det relativt nybildade Lugnet i Falun AB är inne i en intensiv investerings-
fas med svängningar i likviditetsflödet. Även den löpande verksamheten har 
kostnadsintensiva perioder samtidigt som intäktsflödet i form av lokalhyra 
är konstant över året.  Det är därför av största vikt att de kommunala 
verksamheterna har tydliga avtal mot Lugnet i Falun AB och noggrant 
sköter betalningar i tid. 

Med hänsyn till detta föreslår ekonomikontoret att aktiekapitalet höjs från 
100 000 kronor till 3 000 000 kronor. Beloppet är bedömt utifrån bolagets 
årsomsättning.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Lugnet i Falun AB 2014-06-24. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-09-22. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-09-30, § 227.    
 

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

Patrik Andersson (V): Aktiekapitalet höjs till 400 000 kronor. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-10-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
Lugnet i Falun AB 

Ekonomikontoret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-10-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 256 Anmälningsärenden  

  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Kommunfullmäktige har tagit del av anmälda ärenden.  

Sammanfattning 
Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden 

• Protokoll från kommunstyrelsen 2014-03-04 § 53, Svar på 
medborgarförslag Hedra medaljörer från skid-VM.  

Medborgarförslaget bifalls genom att LufAB föreslås i samverkan 
med övriga berörda parter sätta upp en tavla på Lugnet med namn på 
medaljörer från skid-VM enligt intentionerna i medborgarförslaget.  
Dnr KS0533/13. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-10-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 257 Medborgarförslag Plantera ängsblommor i 
Gruvrondellen för alla humlor och bin 

KS0539/14 

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

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att det planteras ängsblommor i 
Gruvrondellen eftersom det är brist på blommor för humlor och bin.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-09-09.  

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-10-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 258 Medborgarförslag Utbyte av vägbelysningsarmaturer i 
Vika 

KS0559/14 

Beslut 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för 
handläggning och beslut. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Vika Elektriska får kommunala medel att 
byta ut vägbelysningen från kvicksilverbelysning till energisnålare 
armaturer. Detta krävs enligt de nya regler som gäller från årsskiftet 2014 då 
kvicksilverlampor inte längre får säljas. 

Vika El ägs av de boende i Vika. Föreningen får kommunala bidrag med ca 
100 000 kronor per år för underhåll av anläggningen. Vika El uppskattar 
kostnaden för byte av trafikbelysningen till ca 600 000 kronor.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-09-22. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-10-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 259 Medborgarförslag Utred möjligheten att införa lagen om 
mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst  

KS0569/14 

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

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun utreder möjligheten att 
införa mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-09-25. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-10-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 260 Justering av månadsarvode för ordförande i 
kommunstyrelsens serviceutskott 

  

Beslut 
Månadsarvodet för ordföranden i kommunstyrelsens serviceutskott 
justeras till samma nivå som för ordförande i myndighetsnämnden. 

Reservation 
Maria Gehlin (FAP), Zohreh Anhari (V), Patrik Andersson (V) och Monica 
Lindh (V) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Efter beslut i kommunfullmäktige den 18 september 2014 om ersättningar 
till kommunalt förtroendevalda i Falu kommun föreligger förslag om 
justering av månadsarvode för ordföranden i kommunstyrelsens 
serviceutskott så att det kommer att ligga på samma nivå som ordförandens i 
myndighetsnämnden. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-10-13, § 243. 

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

Maria Gehlin (FAP): Avslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfull-
mäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Personalkontoret 

Ekonomikontoret 

Servicenämnden 

Parlamentariska gruppen (PLG) 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-10-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 261 Avslutning 

KS0029/14 

 
Ordförande Karl-Erik Pettersson tackar kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare för gott samarbete under den gångna mandatperioden. Ett speciellt 
tack och överlämnande av blomma till dem ledamöter som lämnar sina 
uppdrag i och med denna mandatperiods slut. 

Ordföranden förklarar därefter mandatperiodens 2010-2014  sista 
kommunfullmäktigesammanträde för avslutat. 
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