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§ 269 Överlämnande av Falu kommuns kulturpris 2013 

KS0012/13  

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar 2013 års kulturpris som av kultur- och 
ungdomsnämnden tilldelats Coverbandet P-Floyd med följande motivering: 

Falu kommuns kulturpris för år 2013 tilldelas Coverbandet P-Floyd som 
genom sina bejublade sommarkonserter i en lada i Skog utanför Falun gett 
musiken en ny dimension och fått Skog och Falun att uppmärksammas på en 
nationell nivå. 
Kommunfullmäktiges ordförande, Karl-Erik Pettersson, föredrar kultur- och 
ungdomsnämndens motivering och överlämnar priset. Kultur- och ung-
domsnämndens ordförande, Staffan Nilsson, överlämnar blommor. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden, 2013-11-14, § 87. 

Sänds till 
Coverbandet P Floyd 

Kultur- och ungdomsnämnden 
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§ 270 Överlämnande av Falu kommuns kulturstipendium 2013 

KS0012/13   

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnar 2013 års kulturstipendium som av kultur- 
och ungdomsnämnden tilldelats Samuel Åhlman med följande motivering: 

Falu kommuns kulturstipendium för år 2013 tilldelas Samuel Åhlman, stu-
derande vid konsthögskolan i Umeå, som undersöker måleriets möjligheter 
genom val av olika underlag där han utforskar den faktiska färgens innebo-
ende fysiska och ementionella egenskaper. 
Kommunfullmäktiges ordförande, Karl-Erik Pettersson, föredrar kultur- och 
ungdomsnämndens motivering. Då pristagaren inte kunde närvara kommer 
stipendiumet översändas till denne.   

Beslutsunderlag 
Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2013-11-14, § 85. 

Sänds till 
Samuel Åhlman 

Kultur- och ungdomsnämnden 

 
 



 9 (66) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 271 Överlämnande av Falu kommuns barn- och ungdoms-
kulturpris 2013 

 KS0012/13  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnar 2013 års barn- och ungdomskulturpris som 
av kultur- och ungdomsnämnden tilldelats Tommy Johansson med följande 
motivering: 

Falu kommuns barn- och ungdomskulturpris för år 2013 tilldelas Tommy 
Johansson för hängivet arbete med ungdom och kultur inom IOGT/NTO. 
Kommunfullmäktiges ordförande, Karl-Erik Pettersson, föredrar kultur- och 
ungdomsnämndens motivering och överlämnar priset. Kultur- och ung-
domsnämndens 1:e vice ordförande, Linnea Risinger, överlämnar blommor. 

Tommy Johansson tackar för priset.    

Beslutsunderlag 
Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2013-11-14, § 86. 

Sänds till 
Tommy Johansson 

Kultur- och ungdomsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 272 Överlämnande av Falu kommuns miljöpris 2013 

 KS0012/13  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnar 2013 års miljöpris till Fredrik och Kerstin 
Granath som av miljönämnden tilldelats Kejsars Chark och Gårdsbutik med 
följande motivering: 

För sitt entreprenörskap och brinnande engagemang är Kejsars Chark och 
Gårdsbutik i Östansjö ett gott föredöme för begreppet från jord till bord. I 
en hårt utsatt bransch har de på kort tid utvecklat gården på ett mycket po-
sitivt sätt. Skötsel av gård och djur samt närproducerad mat sker på ett 
hållbart sätt och är ett bra exempel på grön tillväxt. Genom gårdshandel 
och inbjudan till vårens kosläpp bidrar de till att skapa intresse och förstå-
else för vikten av hållbart jordbruk hos nästa generation.     
Kommunfullmäktiges ordförande, Karl-Erik Pettersson, föredrar miljö-
nämndens motivering och överlämnar priset. Miljönämndens ordförande, 
Richard Holmqvist, överlämnar blommor.  

Beslutsunderlag 
Protokoll från miljönämnden 2013-11-06, § 81. 

Sänds till 
Fredrik Granath 

Kerstin Granath 

Miljönämnden 
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§ 273 Överlämnande av Falu kommuns tillgänglighetspris 
2013 

 KS0012/13  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnar 2013 års tillgänglighetspris som av kom-
munala handikapprådet tilldelats Jonas Gustafsson med följande motivering: 

Genom sitt arbete som tillgänglighetskonsult hjälper Jonas företag och or-
ganisationer att i sin verksamhet ge alla människor de bästa förutsättning-
arna att kunna delta. Jonas är också initiativtagare till den ideella före-
ningen ”Tillsammans Mot Nya Mål”, vars syfte är att skapa möjligheter för 
alla – oavsett funktionsnedsättning – att utöva sina intressen. Vid exempel-
vis vissa idrottsevenemang anlitar föreningen tolkar för både döva och 
blinda.  
Jonas Gustafsson är en person som ser möjligheter, där andra ser hinder. 
Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Erik Pettersson, föredrar handikapp-
rådets motivering och överlämnar priset. Kommunalrådet Susanne Norberg 
överlämnar blommor. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunala handikapprådet 2013-11-06, § 33. 

Sänds till 
Jonas Gustafsson 

Kommunala handikapprådet 
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§ 274 Överlämnande av Falu kommuns mångfaldsstipendium 
2013 

KS0012/13   

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnar 2013 års mångfaldsstipendium till Ingela 
Blomström och bandet Me The Tiger med motiveringarna: 

• Ingela Blomström värnar i sitt arbete om mångfald. På den ”lilla” 
arbetsplatsen Gruvrisgården ser man samhället i miniatyr – detta 
genom att Ingela integrerar många olika människor, från olika län-
der och kulturer, till vardagen och arbetet. Man får språket, gemen-
skapen, värdigheten och sin försörjning när man har arbete och är 
en del av samhället på riktigt! 

• Bandet Me The Tiger får priset för att de sprider sitt varma budskap 
offentligt och lättillgängligt och är bra förebilder för Faluns ungdo-
mar. Texterna och bandets budskap fokuserar på solidariska värden 
och bidrar till ett rättvisare samhälle där alla lever tillsammans och 
gemensamt tar hand om varandra – oavsett klass, etnicitet eller kön. 

Kommunfullmäktiges ordförande, Karl-Erik Pettersson, föredrar integrat-
ionsrådets motivering och överlämmnar priset. Integrationsrådets ordfö-
rande Krister Andersson, överlämnar blommor.  

Beslutsunderlag 
Protokoll från integrationsrådets styrgrupp 2013-10-09. 

Sänds till 
Ingela Blomström 

Me The Tiger 

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationsrådet) 
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§ 275 Anmälningsärenden 

  

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av besluten. 

Sammanfattning 
Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden: 

• Protokoll från Gagnefs kommunfullmäktige 2013-11-04, § 158 av-
seende nyemission, aktieägaravtal och bolagsordning i Visit Södra 
Dalarna AB. Dnr: KS0568/11. 

• Protokoll från Säter kommunfullmäktige 2013-10-31 § 111 avseende 
nyemission, aktieägaravtal och bolagsordning i Visit Södra Dalarna 
AB. Dnr: KS0568/11. 

• Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2013-11-14, § 163: Svar på 
medborgarförslag – anläggning för gymträning utomhus. Trafik- och 
fritidsnämnden beslutar att bifalla medborgarförslager genom att 
uppdra till trafik- och fritidsförvaltningen att i samverkan med för-
slagsställaren/na anlägga ett ute-gym enligt förslaget. Dnr: 
KS0613/12.   

• Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2013-11-14, § 164: Svar på 
medborgarförslag – enkelrikta infart till ICA Maxi. Trafik- och fri-
tidsnämnden beslutar att medborgarförslager är besvarat med hän-
visning till trafik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. Dnr: 
KS0331/13. 

• Anhållan till Länstyrelsen om ny sammanräkning för ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Anders Myrholm. Dnr: KS0002/13. 

• Anhållan till Länstyrelsen om ny sammanräkning för ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Lisbeth Mankler. Dnr: KS0002/13. 

• Protokoll från Länsstyrelsen i Dalarnas län. Efter avgången ersättare 
Lisbeth Mankler (S) utses Kent Blomqvist (S) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige. Dnr: KS0002/13. 

• Protokoll från Länsstyrelsen i Dalarnas län. Efter avgången ersättare 
Anders Myrholm (M) utses Ingvor Wilhelmsson (M) till ny ersättare 
i kommunfullmäktige. Dnr: KS0002/13. 
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§ 276 Information: Bättre företagsklimat kräver klok kommu-
nikation och ett tydligt varumärkesarbete 

  

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Kommunikationschef Åsa Hedin och näringslivschef Linda Norén lämnar 
information om kommunens kommunikations och varumärkesarbete och 
svarar på frågor om detsamma. 
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§ 277 Svar på motion från Bo Wickberg (M) och Birgitta Hi-
ertner (M): Försköna Faluns infarter 

KS0398/13 

Beslut 
       Motionen är besvarad. 

Sammanfattning 
Motionärerna menar att Falu kommun har goda förutsättningar att bättre och 
tydligare än idag markera stadens närvaro för trafikanterna på in- och förbi-
fartsleder. Motionärerna föreslår att Faluns infarter ska förskönas genom att 
trafiklederna och deras omgivning görs estetiskt tilltalande och välkom-
nande. Detta bör göras genom att stadsbyggnads- och näringslivs-kontoret 
får i uppdrag att formulera konkreta projekt vad avser omfattning, tid och 
kostnader för båda Faluns in- och genomfarter.  

Alla vägar som beskrivs i motionen har Trafikverket som väghållare vilket 
betyder att kommunen inte kan göra något utan Trafikverkets medgivande.  

Falu kommun ingår just nu tillsammans med ett stort antal andra aktörer i en 
åtgärdsvalsstudie som Trafikverket håller i. Där syftet är att skapa ett hel-
hetstänk, kring utvecklingen av E16 genom Falun och del av väg 293, uti-
från trafiksäkerhet, tillgänglighet, framkomlighet, miljö och hälsa. 

Åtgärdsvalsstudien startade den 10:e juni och beräknas vara färdig i slutet 
av 2013. Tanken är att ta fram en gemensam problembild och slutligen 
också gemensamma lösningar som en eller flera aktörer medverkar till att 
genomföra. 

Vilka åtgärder som kommunen ska vara med och bidra till får studien  ut-
visa. 

Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads- och nä-
ringslivskontoret), trafik- och fritidsnämndens och kommunstyrelsens för-
slag. 

Beslutsunderlag 
Motionen 2013-05-21. 

Gemensam tjänsteskrivelse 2013-09-23 (stadsbyggnads- och näringslivs-
kontoret och trafik- och fritidsförvaltningen). 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2013-10-09/tjänsteskrivelse 2013-
09-24. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-11-12, § 131. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-11-26, § 232. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

Birgitta Hiertner (M), Bo Wickberg (M) och Mikael Rosén (M): Bifall till 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäk-
tige beslutar i enlighet med Jonny Gahnshags yrkande. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för Jonny Gahnshags yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Birgitta Hiertners m.fl. yrkande att bifalla motionen. 

Omröstningsresultat 
Med 31 ja-röster och 30 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
Jonny Gahnshags yrkande (omröstningsbilaga § 277). 

Sänds till 
Motionärerna 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 

Trafik- och fritidsnämnden 

 

 



KOMMUNFULLMÄKTIGE  2013-12-12    Omröstningsbilaga § 277 
  Ja Nej Av-  Ja  Nej  Av- 
    står     står 
 
1:e vice ordf Lars Broman (MP)  X   

2:e vice ordf Lars-Erik Måg (FP)  X  

Jonny Gahnshag (S)  X   

Susanne Norberg (S)  X   

Renée Andersson (S)   X  
Lena Johnsson (S)    X   

Christer Falk (S)  X   

Sven-Erik Bertell (S)                    X  

Staffan Nilsson (S)  X   

Krister Johansson (S) X   

Christina Knutsson (S)  X   

Lars-Göran Johansson  Helena Fridlund (S) X   

Berit Nyqvist (S) Karin Jacobson (S) X   

Claes Mankler (S)   X   

Monica Jonsson (S) X   

Lars Jerdén (S)  X   

Margareta Källgren (S) Runo Nilsson (S) X   

Mustafa Güclü (S) X   

Yvonne Nygårds (S)  X   

Ragnar Kroona (S) X   

Maria Silfwerplatz Thunström (S)  
 

X   

Evert Karlsson (S)   X  

Mikaela Karlsson (S)  X   

Roger Jansson (S)  X   

Ev.ersättare för Karl-Erik Pettersson (S)    

Richard Holmqvist (MP)                      X   

Linnea Risinger (MP) X   

Sara Ritäkt  Erik Eriksson (MP)  X   

Ev.ersättare för Lars Broman (MP)    

Krister Andersson (-)   X   
Kicki Stoor (V)  X   

Daniel Riazat (V)  X   

Eva Ferdeen (V)  Patrik Andersson (V) 
 
 
 
 

X   

 
Mikael Rosén (M)  

 X  
 

Christer Carlsson (M)  X  

Lilian Eriksson (M)   X  

Catharina Hjortzberg-Nordlund (M)   X  

Bo Wickberg (M)   X  

Christina Haggren (M)  X  

Jan-Olof Montelius Birgitta Hiertner (M)     X  

Annika Larsson (M)  X  

Erich Colberg (M)   X  

Kerstin Wåghäll (M)   X  

Göran Forsén (M)   X  

 Bertil Eek (M)   X  

Lars Runsvik (M)   X  

Håkan Hammar (M)   X  

Mats Dahlström (C) X   

Agneta Ängsås (C)  X   

Carl-Erik Nyström (C)   X  

Anna Hägglund (C)   X  

Dan Westerberg (C)  X   

Maria Gehlin (FAP)   X  

Anders Pettersson (-)  X  

Sten H Larsson (-)   X  

Stefan Clarström    Kjell Hjort (FAP)  X  

Åsa Nilser (FP)                                 X  

Ev.ersättare för Lars-Erik Måg (FP) 
 

   

Katarina Gustavsson (KD)  X  

Håkan Nohrén (KD)   X  

Knut C.A. Scherman (SD)  X  

Ove Raskopp (-)  X  

Anders Samuelsson (--)   X  

Ordförande Karl-Erik Pettersson (S)  
 

X   

   
Omröstningsresultat                  31  30                          
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 278 Svar på motion från Ove Raskopp (-): Införande av id-
rottspeng 

KS0336/13 

Beslut 
Motionen avslås eftersom det enligt kommunallagen inte är möjligt att 
ge enskilda personer ekonomiskt bidrag för denna typ av ändamål utan 
stöd i speciallag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Ove Raskopp förslår i en motion att varje 
kommuninvånare ska få en idrottspeng på 2000 kronor från kommunen för 
att fritt disponera till motions- och hälsofrämjande aktiviteter. 

Med hänvisning till kommunallagen är det inte möjligt att enskilda personer 
ekonomiskt bidrag för denna typ av ändamål utan stöd av speciallag. 

Falu kommun stödjer ideella föreningar/organisationer genom föreningsbi-
drag och genom subventionerade hyror av idrotts- och fritidsanläggningar i 
syfte att främja motionsaktiviteter till en rimlig kostnad. 

Beslutet är enligt trafik- och fritidsnämndens och kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motionen 2013-04-04. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2013-09-26, § 130/tjänsteskrivelse 
2013-09-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-11-13, § 132. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-11-26, § 233. 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Linnea Risinger (MP) och Patrik Andersson (V). 

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

Ove Raskopp (--): Bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäk-
tige beslutar enligt Jonny Gahnshags yrkande. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
Motionären 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 279 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) och Lars Run-
svik (M): Naturskolan till Stångtjärn 

KS0196/13 

Beslut 
Motionens första och andra punkt avslås och punkterna tre till sex bi-
falls med ändringen att utredningarna i punkt fyra och fem inte begrän-
sas till Stångtjärn och Stångtjärnsstugan utan tar sikte på en mer allmän 
utökning av verksamheten.   

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

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

Kultur- och ungdomsnämnden konstaterar att det mest lockande alternativet 
är att jordbruket placeras på Dikarbacken. Då behöver jordbruket inte flytta 
sin nuvarande bas som idag är på Lilltorpet. Vidare så ingår naturskolan 
fr.o.m. nyår som en del av den nya kulturskolan med världsarvsprofil. Det är 
då en stor fördel att jordbruket finns i närheten av världsarvets centrum, 
Falu gruva. Ytterligare skäl som talar för jordbrukets placering på Dikar-
backen är att stödet från Hamsarvsföreningen underlättas. Kultur- och ung-
domsnämnden har dessutom fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda 
möjligheten att skapa ett kommunalt kulturreservat på Dikarbacken. 

Kultur- och ungdomsnämndens och utvecklingsutskottets förslag är att mot-
ionen avslås. 

Kommunstyrelsens förslag är att motionens första och andra punkt avslås 
och punkterna tre till sex bifalls med ändringen att utredningarna i punkt 
fyra och fem inte begränsas till Stångtjärn och Stångtjärnsstugan utan tar 
sikte på en mer allmän utökning av verksamheten. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsunderlag 
Motionen 2013-02-07. 
 
Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2013-09-26, § 67/tjänsteskrivelse  
2013-09-17. 
 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-11-12, § 133. 
 
Protokoll från kommunstyrelsen 2013-11-26, § 234. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Staffan Nilsson (S) och Maria Gehlin (FAP): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Sänds till 
Motionärerna 

Kultur- och ungdomsnämnden 

Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 280 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Jäm-
ställda löner för kvinnor såväl som för män i Falu kom-
mun 

KS0461/13 

Beslut 
Kommunfullmäktige instämmer i motionens intentioner men anser att 
motionen är besvarad med hänvisning till de åtgärder och det seriösa 
partssammansatta arbetet som kommunen redan idag gör för att nå målet 
om jämställda löner i kommunen. 

Reservation 
Lars Broman (MP), Lars-Erik Måg (FP), Åsa Nilser (FP) och Maria Gehlin 
(FAP) reserverar sig mot beslutet. 

Katarina Gustavson (KD) och Håkan Nohrén (KD) reserverar sig mot beslu-
tet med följande motivering: ”Vi anser att kvinnolöner fortfarande värderas 
mycket lägre än mäns och tydliga skillnader finns mellan olika sektorer, 
sysselsättningsgrad, erfarenheter och utbildning. Vi anser att det pågående 
arbetet är bra men fortfarande inte tillräckligt. Vi vill ta tag i det med ännu 
större kraft för att bekämpa det ojämlika sättet att se på kvinnodominerade 
yrken.” 
 

Monica Lindh (V), Daniel Riazat (V) och Patrik Andersson (V) reserverar 
sig mot beslutet med följande motivering: Vänsterpartiet yrkade bifall till 
motionen om att verka för att snarast i praktiken jämna ut löneskillnaderna 
i kommunen, eftersom lönerna för kvinnor som grupp ligger under männens. 
Lönekartläggningen, som nämns som grund för att anse att motionen besva-
rad kan bara ses som ett första litet steg, men inte ett tillräckligt, för att 
svara upp mot motionens intention om jämställda löner i praktiken i Falu 
kommun. För det måste kommunen gå från kartläggning till lönerevision i 
praktiken där det märks i lönekuverten och skillnaderna mellan mäns och 
kvinnors löner utjämnas.  
 

Det är hög tid att komma i mål med jämställda löner i praktiken i vår kom-
mun! 
 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson har 2013-07-04 in-
kommit med en motion om att kommunstyrelsen snarast skall utjämna skill-
naderna mellan män och kvinnor i Falu kommuns samtliga sektorer. För-
valtningen menar att det pågår ett seriöst, och partssammansatt, arbete för 
att nå målet om jämställda löner i kommunen varför motionen bör anses 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

vara besvarad.  

Förvaltningens förslag är att motionen är besvarad med hänvisning till det 
seriösa lönekartläggningsarbete som pågår i kommunen och som beskrivs i 
kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse av 2013-
10-03. Allmänna utskottets och kommunstyrelsens förslag är att motionen är 
besvarad med hänvisning till de åtgärder och det seriösa partssammansatta 
arbetet som kommunen redan idag gör för att nå målet om jämställda löner i 
kommunen. 

Beslutsunderlag 
Motion från Katarina Gustavsson daterad 2013-07-03. 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2013-10-
03. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-11-13, § 91. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-11-26, § 235. 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Ove Raskopp (--). 

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

Katarina Gustavsson (KD), Patrik Andersson (V), Maria Gehlin (FAP) och 
Knut C.A. Scherman (SD): Bifall till motionen. 

Dan Westerberg (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att 
kommunfullmäktige instämmer i motionens intentioner. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen enligt nedan vilket kommun-
fullmäktige godkänner. 

Först ställer ordföranden Susanne Norbergs m.fl. förslag att bifalla kom-
munstyrelsens förslag mot Katarina Gustavssons m.fl. förslag att bifalla 
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Susanne Nor-
bergs m.fl. förslag. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för Susanne Norbergs m.fl. förslag att bifalla kommunstyrelsens för-
slag. 

Nej-röst för Katarina Gustavssons m.fl. förslag att bifalla motionen. 

 



 23 (66) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Omröstningsresultat 
Med 51 ja-röster och 10 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
Susanne Norbergs m.fl. förslag (omröstningsbilaga § 280). 

Ordföranden ställer därefter proposition på Dan Westerbergs tilläggsyr-
kande och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. 

Sänds till 
Motionären 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 

 



KOMMUNFULLMÄKTIGE  2013-12-12    Omröstningsbilaga § 280 
  Ja Nej Av-  Ja  Nej  Av- 
    står     står 
 
1:e vice ordf Lars Broman (MP)   X  

2:e vice ordf Lars-Erik Måg (FP)  X  

Jonny Gahnshag (S)  X   

Susanne Norberg (S)  X   

Renée Andersson (S)  X   
Lena Johnsson (S)    X   

Christer Falk (S)  X   

Sven-Erik Bertell (S)                   X   

Staffan Nilsson (S)  X   

Krister Johansson (S) X   

Christina Knutsson (S)  X   

Lars-Göran Johansson  Helena Fridlund (S) X   

Berit Nyqvist (S) Karin Jacobson (S) X   

Claes Mankler (S)   X   

Monica Jonsson (S) X   

Lars Jerdén (S)  X   

Margareta Källgren (S) Runo Nilsson (S) X   

Mustafa Güclü (S) X   

Yvonne Nygårds (S)  X   

Ragnar Kroona (S) X   

Maria Silfwerplatz Thunström (S)  
 

X   

Evert Karlsson (S)  X   

Mikaela Karlsson (S)  X   

Roger Jansson (S)  X   

Ev.ersättare för Karl-Erik Pettersson (S)    

Richard Holmqvist (MP)                      X   

Linnea Risinger (MP) X   

Sara Ritäkt  Erik Eriksson (MP)  X   

Ev.ersättare för Lars Broman (MP)    

Krister Andersson (-)   X   
Kicki Stoor (V) Monica Lindh (V)  X  

Daniel Riazat (V)   X  

Eva Ferdeen (V)  Patrik Andersson (V) 
 
 
 
 

 X  

Mikael Rosén (M)  X   
 

Christer Carlsson (M) X   

Lilian Eriksson (M)  X   

Catharina Hjortzberg-Nordlund (M)  X   

Bo Wickberg (M)  X   

Christina Haggren (M) X   

Jan-Olof Montelius Birgitta Hiertner (M)    X   

Annika Larsson (M) X   

Erich Colberg (M)  X   

Kerstin Wåghäll (M)  X   

Göran Forsén (M)  X   

 Bertil Eek (M)  X   

Lars Runsvik (M)  X   

Håkan Hammar (M)  X   

Mats Dahlström (C) X   

Agneta Ängsås (C)  X   

Carl-Erik Nyström (C)  X   

Anna Hägglund (C)  X   

Dan Westerberg (C)  X   

Maria Gehlin (FAP)   X  

Anders Pettersson (-) X   

Sten H Larsson (-)  X   

Stefan Clarström    Kjell Hjort (FAP) X   

Åsa Nilser (FP)                                 X  

Ev.ersättare för Lars-Erik Måg (FP) 
 

   

Katarina Gustavsson (KD)  X  

Håkan Nohrén (KD)   X  

Knut C.A. Scherman (SD)  X  

Ove Raskopp (-) X   

Anders Samuelsson (--)  X   

Ordförande Karl-Erik Pettersson (S)  
 

X   

   
Omröstningsresultat                  51  10                          



 24 (66) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 281 Svar på motion från Daniel Riazat (V) och Kicki Stoor 
(V): Bekämpa den ekonomiska brottsligheten 

KS0121/13 

Beslut 
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 
2014. 

Sammanfattning 
Daniel Riazat (V) och Kicki Stoor (V) har i en motion föreslagit att Falu 
kommun skall anpassa, utveckla och implementera metoden ”Vita jobb” för 
att bekämpa svartarbete och ekonomisk brottslighet vid offentlig upphand-
ling. Vidare yrkas att Falu kommun utesluter företag med anknytning till 
offshore-ekonomier (skatteparadis) vid alla former av upphandlingar eller 
andra former av verksamheter där betalning sker med våra skattepengar. Det 
ska omfatta offshore-ekonomier enligt IMF:s lista. 

Förvaltningens förslag är att motionen avslås då det i dagsläget finns för stor 
osäkerhet kring juridiskt tolkning av metoden ”Vita jobb” och vad som är 
”offshore-ekonomier”. Allmänna utskottets och kommunstyrelsens förslag 
är att motionen är besvarad med motiveringen att en upphandlingspolicy har 
antagits som bl.a. berör att kommunerna ska verka för att relevanta sociala 
och etiska krav ställs i varje upphandling. Därtill har EU reviderat reglerna 
när det gäller offentlig upphandling och där ställs nu kravet att utförarna 
”lever upp till tillämpliga åtagande när det gäller miljömässiga, sociala och 
arbetsmarknadsmässiga lagar”.  

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2013-01-11. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2013-10-
28. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-11-13, § 92.  

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-11-26, § 236. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Karl-Erik Pettersson (S): Ärendet bordläggs till kommunfull-
mäktiges sammanträde den 13 februari 2014.  

 



 25 (66) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 282 Svar på motion från Åsa Nilser (FP) och Svante Parsjö 
Tegnér (FP); Handlingar i god tid innan möte 

KS0222/11 

Beslut 
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 13 febru-
ari 2014.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Åsa Nilser och Svante Parsjö Tegnér före-
slår i en motion att: 

• En riklinje införs i kommunen att ledamöter i styrelser och nämnder 
ska ha handlingarna senast 7 dagar (gärna tidigare) innan möte. 

• Det framgår av protokoll från nämnder och styrelser när handlingar-
na skickades ut. 

• Förvaltningarna årligen redovisar en sammanställning i verksam-
hetsberättelsen när ledamöterna fick handlingarna innan möte. Av 
redovisningen ska dessutom framgå antal ärenden som skickats ut 
senare efter det att ordinarie handlingar skickats ut fördelat på be-
sluts- respektive informationsärenden, antal ärenden som delges 
skriftligt först vid sammanträdet fördelat på besluts- respektive in-
formationsärenden samt antal ärenden som föredras muntligt av 
tjänsteman men det skriftliga underlaget blir klart efter nämnd- eller 
styrelsemöte.    

Förvaltningens förslag är att motionen är besvarad i den del som avser infö-
rande av riktlinjer eftersom det redan finns i de olika reglementena. Nämn-
derna och styrelsen rekommenderas dock att uppdatera sina reglementen i 
enlighet med den nuvarande digitala hanteringen av kallelse och föredrag-
ningslista med handlingar. Vidare föreslår förvaltningen att de övriga kra-
ven avslås med motivering att det inte uppnår de effekter motionärerna av-
ser, att få handlingar i god tid. Arbetet med att säkerställa och utveckla 
denna process pågår hela tiden av det administrativa stödet, eftersom det är 
av stor vikt i ett demokratiskt perspektiv att handlingar levereras i god tid 
inför möten. 

Allmänna utskottets och kommunstyrelsens förslag är att motionens första 
förslagspunkt bifalls. Motionens andra förslagspunkt är besvarad med hän-
visning till kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse av 
2013-10-28. Motionens tredje förslagspunkt bifalls med ändringen i tredje 
punkten i förslaget att angivandet av ”i verksamhetberättelsen” utgår och 
beslutet istället hänvisar till årliga sammanställningar. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsunderlag 
Motion diarieförd 2011-03-04. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2013-10-28. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-11-13, § 94. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-11-26, § 237. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Karl-Erik Pettersson (S): Ärendet bordläggs till kommunfull-
mäktiges sammanträde den 13 februari 2014. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 283 Ändring av principer för val till styrelsen i Falu Elnät AB 

KS0403/13 

Beslut 
Ärendet återremitteras för hantering av Parlamentariska Ledningsgruppen 
och utredning av vid sammanträdet lyfta lagstiftningsfrågor.  

Sammanfattning 
I en skrivelse från Falu Energi & Vatten AB föreslås att styrelsen för Falu 
Elnät AB ska ges en internstyrelse bestående av tjänstemän på samma sätt 
som idag är fallet med Falu Kraft AB.  

Förvaltningens, utvecklingsutskottets och kommunstyrelsens förslag är att 
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till Falu Energi & Vatten AB:s fram-
ställan om ändrade principer för val till styrelsen i Falu Elnät AB. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Falu Energi & Vatten AB, 2013-05-24. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2013-10-23. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-11-12, § 135. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-11-26, § 239. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ragnar Kroona (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Mikael Rosén (M) med instämmande av Karl-Erik Pettersson (S): Ärendet 
återremitteras för hantering av Parlamentariska Ledningsgruppen och utred-
ning av vid sammanträdet lyfta lagstiftningsfrågor. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäk-
tige beslutar i enlighet med Mikael Roséns m.fl. förslag. 

Sänds till 
Falu Energi & Vatten AB 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 284 Godkännande av Naturvårdsavtal på Hinsnorsön 

KS0556/13 

Beslut 
          Naturvårdsavtal på Hinsnorsön mellan Falu kommun 
          och fastighetsägarna Sven och Per Jacobsson godkänns. 

Sammanfattning 
Förslaget att inrätta ett naturvårdsavtal på Hinsnorsön har sitt ursprung i 
miljönämndens uppdrag att arbeta med naturreservatsbidlning av öarna i 
Runn.  

Miljöförvaltningen har vid tidigare bedömning kommit fram till att det är 
den mest intressanta ön av de privatägda öarna sett till natur- och rekreat-
ionsvärden. Genom att inrätta ett naturvårdsavtal kan kommunen gå markä-
garna till mötes och samtidigt bevara och utveckla öns natur- och rekreat-
ionsvärden under de kommande 50 åren. Kostnaden ryms inom miljönämn-
dens budget för åren 2013-2014. 

Beslutet är enligt miljönämndens och kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från miljönämnden 2013-08-28, § 62/tjänsteskrivelse 2013-08-22. 

Naturvårdsavtal för Hinsnorsön, del av fastigheten Liljesund 1:2 i Falu 
kommun 2013-09-24. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-11-12, § 136. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-11-26, § 240. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Richard Holmqvist (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Fastighetsägarna 

Miljönämnden 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 285 Godkännande av exploateringsavtal med Bo i Dalarna 
AB för del av kv Västra Falun 

KS0624/13 

Beslut 
Exploateringsavtal med Bo i Dalarna AB och Gula Huset AB för del 
av kvarteret Västra Falun godkänns. 

Sammanfattning 
Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för del av kvarteret Västra Falun 
och i samband med det har förslag till exploateringsavtal upprättats med 
dels Bo i Dalarna AB och dels Västra Falun Fastighets AB. Detaljplanen 
möjliggör bebyggelse för bl.a. bostäder, kontor och handel. 

Exploateringsavtalet med Bo i Dalarna AB reglerar bl.a. Bo i Dalarna ABs 
bidrag till anläggande av park i kvarteret, gemensamhetsanläggning och 
andra genomförandefrågor. 

Byggnadsnämnden beslutade den 7 november 2013, § 177, att godkänna 
detaljplanen för antagande. 

Kommunstyrelsens förslag är att exploateringsavtal med Bo i Dalarna AB 
och Gula Huset AB för del av kvarteret Västra Falun godkänns. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 
tjänsteskrivelse 2013-11-04. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-11-26, § 241. 

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

Sänds till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

Bo i Dalarna AB 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 286 Godkännande av exploateringsavtal med Västra Falun 
Fastighets AB för del av kv Västra Falun 

KS0625/13 

Beslut 
Exploateringsavtal med Västra Falun Fastighets AB för del av kvarteret 
Västra Falun godkänns. 

Sammanfattning 
Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för del av kvarteret Västra Falun 
och i samband med det har förslag till exploateringsavtal upprättats med 
dels Västra Falun Fastighets AB (VFFAB) och dels Bo i Dalarna AB. De-
taljplanen möjliggör bebyggelse för bl.a. bostäder, kontor och handel. 

Exploateringsavtalet med VFFAB reglerar bl.a. marköverföringar mellan 
kommunens och VFFABs fastigheter, servitut, VFFABs bidrag till anläg-
gande av park i kvarteret och andra genomförandefrågor. 

Kommunstyrelsens förslag är att exploateringsavtal med Västra Falun Fas-
tighets AB för del av kvarteret Västra Falun godkänns. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 
tjänsteskrivelse 2013-11-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-11-12, § 138. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-11-26, § 241. 

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

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 

Västra Falun Fastighets AB  
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 287 Antagande av detaljplan för del av kv Västra Falun 

KS0583/11 

Beslut 
Detaljplan för del av kvarteret Västra Falun antas. 

Sammanfattning 
Förslaget till detaljplan har upprättats av kommunstyrelseförvaltningen 
(stadsbyggnads- och näringslivskontoret). Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra uppförandet av bebyggelse för bostäder, kontor och handel. 
Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads- och nä-
ringslivskontoret) och kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 
tjänsteskrivelse 2013-10-29. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-11-12, § 139. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-11-26, § 243. 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Mikael Rosén (M) och Linnea Risinger (MP). 

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

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 288 Godkännande av markanvisningsavtal för kvarteret 
Rödbro 

KS0621/13 

Beslut 
1. Markanvisningsavtal för kvarteret Rödbro godkänns.  

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om ändringar av 
mindre vikt i markanvisningsavtalet. 

Reservation 
Monica Lindh (V), Daniel Riazat (V) och Patrik Andersson (V) reserverar 
sig mot beslutet med följande motivering: Vänsterpartiet yrkade på avslag 
till avtalet eftersom det här avtalet berör stadsbyggnadsdelen i Södra Cent-
rum. Tar man det här avtalet löper resten vidare. Sedan går det inte att 
vänta med någonting inom Södra Centrum-projektet. Vänsterpartiet vill 
vänta med beslutet och skjuta stadsbyggnadsdelen framåt i tiden. Mer efter-
tanke bör ägnas detta projekt.  
 

Vänsterpartiets uppfattning är, som framförts tidigare, att det inte är någon 
brådska med stadsbyggnadsuppgiften i Södra Centrum. Hela stadsbygg-
nadsuppgiften står inte och faller med att det finns en hyresgäst just nu. I så 
fall står bygget på bräcklig grund.  
 

Vänsterpartiet har hävdat och hävdar att vi bygger Resecentrum nu och går 
vidare med stadsdelsutvecklingsprojektet Södra Centrum när vi får råd. Det 
betyder i klartext att när sparkraven som riktas mot skolan, vården och om-
sorgen försvinner - då kan vi gå vidare med projektet Södra Centrum. Spar-
krav som tär på kvalitén ute i välfärdsverksamheterna. Tär på medarbetar-
na, barnen och ungdomarna i skolan och medborgarna i behov av vård och 
omsorg. 

Sammanfattning 
I detaljplanen för Knutpunkten finns en byggrätt om ca 15 000 m2 brutto-
area ovan mark för centrumändamål dvs kontor, handel, vuxenutbildning 
och annat som normalt finns i ett centrum. Under en längre tid har diskus-
sioner pågått mellan kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnads- och 
näringslivskontoret) och Trumbäcken Fastighets AB om att utveckla ett pro-
jekt på platsen som även ska innehålla bostäder. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 15 oktober 2013, att 
uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att upprätta en detaljplan för områ-
det där även ändamålet bostäder ska prövas. 

I förslaget till markanvisningsavtal med Trumbäcken Fastighets AB regleras 
frågor om bl.a. exploateringen och priset för marken. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 
föreslår att markanvisningsavtal för kvarteret Rödbro godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att markanvisnings-
avtal för kvarteret Rödbro godkänns och att kommunstyrelsen bemyndigas 
att fatta beslut om ändringar av mindre vikt i markanvisningsavtalet. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-28. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-11-12, § 140. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-11-26, § 244. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S) med instämmande från Mats Dahlström (C): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Patrik Andersson (V): Avslag till förslaget. 

Mikael Rosén (M) med instämmande av Sten H. Larsson (--) och Knut C.A. 
Scherman (SD): Avslag till kommunstyrelsens förslag till förmån för att 
istället anordna en markanvisningstävling.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen enligt nedan vilket kommun-
fullmäktige godkänner. 

Först ställer ordföranden förslaget att bifalla kommunstyrelsens förslag mot 
förslaget att avslå detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för att avslå kommunstyrelsens förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 33 ja-röster och 28 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag (omröstningsbilaga § 288). 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag att ingå markanvis-
ningsavtal mot Mikael Roséns m.fl. förslag att istället genomföra en mar-
kanvisningstävling och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kom-
munstyrelsens förslag.  

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Trumbäcken Fastighets AB 

 

 



KOMMUNFULLMÄKTIGE  2013-12-12    Omröstningsbilaga § 288 
  Ja Nej Av-  Ja  Nej  Av- 
    står     står 
 
1:e vice ordf Lars Broman (MP)  X   

2:e vice ordf Lars-Erik Måg (FP)  X  

Jonny Gahnshag (S)  X   

Susanne Norberg (S)  X   

Renée Andersson (S)  X   
Lena Johnsson (S)    X   

Christer Falk (S)  X   

Sven-Erik Bertell (S)                   X   

Staffan Nilsson  Ingvar Sahlander (S)  X   

Krister Johansson (S) X   

Christina Knutsson (S)  X   

Lars-Göran Johansson  Helena Fridlund (S) X   

Berit Nyqvist (S) Karin Jacobson (S) X   

Claes Mankler (S)   X   

Monica Jonsson (S) X   

Lars Jerdén (S)  X   

Margareta Källgren (S) Runo Nilsson (S) X   

Mustafa Güclü (S) X   

Yvonne Nygårds (S)  X   

Ragnar Kroona (S) X   

Maria Silfwerplatz Thunström (S)  
 

X   

Evert Karlsson (S)  X   

Mikaela Karlsson (S)  X   

Roger Jansson (S)  X   

Ev.ersättare för Karl-Erik Pettersson (S)    

Richard Holmqvist (MP)                      X   

Linnea Risinger (MP) X   

Sara Ritäkt  Erik Eriksson (MP)  X   

Ev.ersättare för Lars Broman (MP)    

Krister Andersson (-)   X   
Kicki Stoor (V) Monica Lindh (V)  X  

Daniel Riazat (V)   X  

Eva Ferdeen (V)  Patrik Andersson (V) 
 
 
 
 

 X  

Mikael Rosén (M)   X  
 

Christer Carlsson (M)  X  

Lilian Eriksson (M)   X  

Catharina Hjortzberg-Nordlund (M)   X  

Bo Wickberg (M)   X  

Christina Haggren (M)  X  

Jan-Olof Montelius Birgitta Hiertner (M)     X  

Annika Larsson (M)  X  

Erich Colberg (M)   X  

Kerstin Wåghäll (M)   X  

Göran Forsén (M)   X  

 Bertil Eek (M)   X  

Lars Runsvik (M)   X  

Håkan Hammar (M)   X  

Mats Dahlström (C) X   

Agneta Ängsås (C)  X   

Carl-Erik Nyström (C)  X   

Anna Hägglund    Göran Vestlund (C) X   

Dan Westerberg (C)  X   

Maria Gehlin (FAP)   X  

Anders Pettersson (-)  X  

Sten H Larsson (-)   X  

Stefan Clarström    Kjell Hjort (FAP)  X  

Åsa Nilser (FP)                                 X  

Ev.ersättare för Lars-Erik Måg (FP) 
 

   

Katarina Gustavsson (KD)  X  

Håkan Nohrén (KD)   X  

Knut C.A. Scherman (SD)  X  

Ove Raskopp (-)  X  

Anders Samuelsson (--)   X  

Ordförande Karl-Erik Pettersson (S)  
 

X   

   
Omröstningsresultat                  33  28                          
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 289 Godkännande av reviderad bolagsordning och aktieä-
garavtal för Visit Södra Dalarna B samt utökning av 
ägarkrets och nyemission 

KS0568/11  

Beslut 
      1.  Utökningen av ägarkretsen i Visit Södra Dalarna AB med  
           Vansbro kommun samt föreslagen nyemission i bolaget godkänns. 

2.  Förslag till bolagsordning godkänns. 
3.  Förslag till aktieägaravtal godkänns. 

Sammanfattning 

Med anledning av att Vansbro kommun önskar bli en del av Visit Södra  
Dalarna AB fordras ändringar i befintligt aktieägaravtal och bolagsordning. 
Föreslagna ändringar förutsätter godkännande av respektive kommuns full-
mäktige. 

Visit Södra Dalarna AB avser att innan den 31 december 2013 kalla till extra  
bolagsstämma. Dagordningen kommer innefatta beslutsförslag om att genomföra  
en riktad nyemission till Vansbro kommun och till Samverkan Visit Södra Dalarna  
Ekonomisk Förening (”Föreningen”). Förslaget innebär att Visit Södra Dalarna AB 
emitterar 65 aktier till Vansbro kommun och 80 aktier till Föreningen. Idag äger  
Föreningen 410 aktier och kommunerna 65 vardera. Aktierna emitteras till kvotvärde  
vilket innebär 1 000 kr per aktie. Bolagets aktiekapital ökas härigenom med 145 000 kr  
och uppgår sålunda efter emissionen till 945 000 kr.  
 
Efter genomförd emission kommer Föreningen äga 51,85 % av Visit Södra Dalarna AB  
och kommunerna tillsammans 48,15 %.  Idag äger Föreningen 51,25 % och kommunerna 
48,75 %. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens och kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Visit Södra Dalarna AB 2013-09-20. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-10-02/ Förslag till 
bolagsordning/ Förslag till aktieägaravtal. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-11-12, § 141. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-11-26, § 245. 

Yttranden  
Sten H Larsson (--) yttrar sig i ärendet. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

Sänds till 
Samtliga kommuner i Visit Södra Dalarna AB (Falun, Borlänge, Gagnef, 
Ludvika, Smedjebacken. Säter och Vansbro). 

Visit Södra Dalarna AB 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 290 Ändringar i genomförandeorganisation för Falu kom-
muns lokala miljöprogram   
   

KS0113/13  

Beslut 
1. Rådet utökas med två politiker som är ledamöter eller ersättare i 

kommunstyrelsen, en som utses av majoriteten och en som utses av 
oppositionen. 

2. Kravet att ett kommunalråd eller ordföranden i kommunstyrelsen ska 
finnas med i rådet tas bort. 

3. Kravet på att tjänstemän som företräder enheter i rådet ska vara che-
fer mildras, kravet på företrädarna ska ha fullt mandat kvarstår. 

Protokollsanteckning 
Val till miljörådet förrättas av kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Det är snart fem år som gått sedan Miljörådet inrättades som det sista av de 
tre hållbarhetsråden i Falu kommun. Erfarenheterna har varit något skif-
tande. Ett stärkt engagemang och bättre deltagande vore önskvärt. Orsaker-
na är flera. En är att rådet har mycket små befogenheter vilket gör att upp-
draget kan framstå som luddigt. Det gör att chefer i tidsnöd alltför lätt prio-
riterar bort närvaron på rådets sammanträden. En annan är att politiken är så 
svagt företrädd i rådet. En naturlig vilja hos organisationer att försvara möj-
ligheterna att genomföra vad som uppfattas som huvuduppdrag har domine-
rat. Avsikten med förslaget är att ett den politiska viljan att genomföra 
kommunens miljöprogram ska få förutsättningar att komma fram tydligare i 
rådet. 

Beslutet är enligt miljörådets och kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Miljörådets tjänsteskrivelse 2013-11-04. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-11-12, § 142. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-11-26, § 246. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Richard Holmqvist (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
Samtliga nämnder och styrelser 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 291 Antagande av reglemente för kultur- och ungdoms-
nämnden 

KS0537/07 

Beslut 
Förslag till reglemente, enligt bilaga till kultur- och ungdomsförvalt-
ningens tjänsteskrivelse 2013-09-17, antas som Kultur- och ungdoms-
nämndens reglemente att träda ikraft från den 1 januari 2014. 

Sammanfattning 
Kultur- och ungdomsförvaltningen har i samråd med kommunstyrelseför-
valtningen (stadskansliet) tagit fram ett förslag på nytt reglemente för kul-
tur- och ungdomsnämnden.  

Kultur- och ungdomsnämndens och kommunstyrelsens förslag är enligt be-
slutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-09-17/ förslag till 
reglemente för kultur- och ungdomsnämnden 

Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2013-09-26, § 62. 

Protokoll från allmänna utskottet 2013-11-13, § 95. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-11-26, § 247. 

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

Sänds till 
Kultur- och ungdomsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 292 Antagande av Vision för Falu kommun 

KS0630/13  

Beslut 
1. Visionen för Falu kommun antas. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att svara för implementeringen. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att begreppet stad nyttjas istället 
för begreppet kommun på några ställen på sidan 5 i förslaget till Vision för 
Falu kommun. Kommunfullmäktige utgår från att detta är ett förbiseende 
och att rättning därav sker. 

Reservation 
Patrik Andersson (V), Monica Lindh (V) och Daniel Riazat (V) reserverar 
sig mot beslutet med följande motivering: Vänsterpartiet yrkar på avslag 
för Visionen för Falu kommun eftersom:  
• Visionen till alltför stor del bygger på tilltron till ekonomisk tillväxt som 
vägen till ett bättre liv för medborgarna i kommunen, en nyliberal tanke som 
fått fäste i Visionen. Vänsterpartiet delar inte den uppfattningen.  
• Visionen är alltför centrerad till staden. Landsbygden kommer i skymun-
dan. Det är inte bra då en tredjedel av kommunens befolkning bor på lands-
bygden.  
• Visionen är i många stycken så allmänt hållen att det kommer att bli svårt 
att ”styra” kommunen efter den. Det kommer sannolikt att bli svårigheter 
när den ska uttolkas och omsättas i praktiken – implementeras.  
• Hur mycket nytta visionen kommer att göra lämnas nu över till medarbe-
tarna ute i verksamheterna, som ska reda ut vad visionen betyder och hur de 
ska nå den. I handlingarna står att läsa: ”Nyttan av visionen kommer att stå 
i proportion till graden av delaktighet och engagemang”. Här ger de som 
skrivit visionen sig själva ett fribrev från vidare ansvar.  

Sammanfattning 
Arbetet med framtagandet av en vision för Falu kommun har pågått under 
en längre tid. Sedan sommaren 2013 intensifierades arbetet och det nu före-
slagna dokumentet har tagits fram med beaktande av de synpunkter som 
inkommit efter remiss till de politiska partierna och en dialog med anställda 
och medborgare. 

Förvaltningens förslag är att anta Vision för Falu kommun. Kommunstyrel-
sens förslag är att kommunfullmäktige beslutar att Visionen för Falu kom-
mun antas med justeringen i bilaga 1 att ordet kundfokus byts mot begreppet 
fokus på Faluborna samt att kommunstyrelsen ges i uppdrag att svara för 
implementeringen. Kommunstyrelsen beslutade även för egen del under 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

förutsättning av fullmäktiges beslut att kommundirektören ges i uppdrag att 
påbörja implementeringsarbetet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-11-18/ Vision för Falu 
kommun (reviderad enligt kommunstyrelsens förslag). 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-11-26, § 248. 

Yttranden 
Monica Lindh (V), Carl-Erik Nyström och Lars Broman (MP) yttrar sig i 
ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S), Katarina Gustavsson (KD), Knut C.A. Scherman (SD), 
Ove Raskopp (--) och Susanne Norberg (S): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Mats Dahlström (C) och Richard Holmqvist (MP): Bifall till kommunstyrel-
sens förslag med tillägg att rubriken justeras till lydelsen ”Ett större och 
grönare Falun”. 

Daniel Riazat (V) och Patrik Andersson (V): Avslag. 

Maria Gehlin (FAP): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att 
rubriken justeras till lydelsen ”Ett hållbart och större Falun” 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen enligt nedan vilket kommun-
fullmäktige godkänner. 

Först ställer ordföranden Jonny Gahnshags m.fl. yrkande att bifalla kom-
munstyrelsens förslag mot Daniel Riazats m.fl. yrkande att avslå detsamma 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Jonny Gahnshags m.fl. 
yrkande. 

Ordföranden ställer därefter Mats Dahlström m.fl. tilläggsyrkande mot Ma-
ria Gehlins tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar anta 
Mats Dahlström m.fl. tilläggsyrkande som motförslag till Jonny Gahnshags 
m.fl. yrkande. 

Därefter ställer ordföranden Jonny Gahnshags m.fl. yrkande mot Mats Dahl-
ströms m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Jonny Gahnshags m.fl. yrkande. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för Jonny Gahnshags m.fl. yrkande att bifalla kommunstyrelsens 
förslag. 

Nej-röst för Mats Dahlströms m.fl. yrkande att bifalla till kommunstyrelsens 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

förslag men med tillägg att rubriken justeras till lydelsen ”Ett större och 
grönare Falun”. 

Omröstningsresultat 
Med 49 ja-röster, 9 nej-röster och 3 som avstår beslutar kommunfullmäktige 
att bifalla Jonny Gahnshags m.fl. yrkande (omröstningsbilaga § 292).   

Sänds till 
Styrelse/nämnden 

Kommundirektören 

 



KOMMUNFULLMÄKTIGE  2013-12-12    Omröstningsbilaga § 292 
  Ja Nej Av-  Ja  Nej  Av- 
    står     står 
 
1:e vice ordf Lars Broman (MP)   X  

2:e vice ordf Lars-Erik Måg (FP) X   

Jonny Gahnshag (S)  X   

Susanne Norberg (S)  X   

Renée Andersson (S)  X   
Lena Johnsson (S)    X   

Christer Falk (S)  X   

Sven-Erik Bertell (S)                   X   

Staffan Nilsson  Ingvar Sahlander (S)  X   

Krister Johansson (S) X   

Christina Knutsson (S)  X   

Lars-Göran Johansson  Helena Fridlund (S) X   

Berit Nyqvist (S) Karin Jacobson (S) X   

Claes Mankler  Kent Blomqvist (S)   X   

Monica Jonsson (S) X   

Lars Jerdén  Jonas Lennerthson (S)  X   

Margareta Källgren (S) Runo Nilsson (S) X   

Mustafa Güclü (S) X   

Yvonne Nygårds (S)  X   

Ragnar Kroona (S) X   

Maria Silfwerplatz Thunström (S)  
 

X   

Evert Karlsson (S)  X   

Mikaela Karlsson (S)  X   

Roger Jansson (S)  X   

Ev.ersättare för Karl-Erik Pettersson (S)    

Richard Holmqvist (MP)                       X  

Linnea Risinger (MP)  X  

Sara Ritäkt  Erik Eriksson (MP)   X  

Ev.ersättare för Lars Broman (MP)    

Krister Andersson (-)   X   
Kicki Stoor (V) Monica Lindh (V)   X 

Daniel Riazat (V)    X 

Eva Ferdeen (V)  Patrik Andersson (V) 
 
 
 
 

  X 

Mikael Rosén (M)  X   
 

Christer Carlsson (M) X   

Lilian Eriksson (M)  X   

Catharina Hjortzberg-Nordlund (M)  X   

Bo Wickberg (M)  X   

Christina Haggren (M) X   

Jan-Olof Montelius Birgitta Hiertner (M)    X   

Annika Larsson (M) X   

Erich Colberg (M)  X   

Kerstin Wåghäll (M)  X   

Göran Forsén (M)  X   

 Bertil Eek (M)  X   

Lars Runsvik (M)  X   

Håkan Hammar (M)  X   

Mats Dahlström (C)  X  

Agneta Ängsås (C)   X  

Carl-Erik Nyström (C)   X  

Anna Hägglund    Göran Vestlund (C)  X  

Dan Westerberg (C)   X  

Maria Gehlin (FAP)  X   

Anders Pettersson (-) X   

Sten H Larsson (-)  X   

Stefan Clarström    Kjell Hjort (FAP) X   

Åsa Nilser (FP)                                X   

Ev.ersättare för Lars-Erik Måg (FP) 
 

   

Katarina Gustavsson (KD) X   

Håkan Nohrén (KD)  X   

Knut C.A. Scherman (SD) X   

Ove Raskopp (-) X   

Anders Samuelsson (--)  X   

Ordförande Karl-Erik Pettersson (S)  
 

X   

   
Omröstningsresultat                  49  9   3                        
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 293 Revidering av samarbetsavtal och reglemente för 
kommungemensam nämnd avseende prövning och till-
syn enligt alkohollag, tobakslag och läkemedelslag 

KS0482/13  

Beslut 
Ändringarna i samarbetsavtal och reglemente enligt förslag daterat 
2013-11-15 godkänns.  

Sammanfattning 
Under hösten 2013 tog beslutade kommunfullmäktige i kommunerna Falun, 
Borlänge, Gagnef, Säter, Ludvika, Smedjebacken och Hedemora om att 
samarbeta i en gemensam nämnd. Den gemensamma nämnden, vars säte 
och administration placerats i Falun, skall på ingående kommuners uppdrag 
arbeta med prövning och tillsyn utifrån alkohollag, tobakslag och läkeme-
delslag. 

Då förslaget avsåg åtta kommuner och Leksands kommun valt att avstå från 
samverkan har dock vissa korrigeringar av beslutsunderlaget aktualiserats. 

Kommunstyrelsens förslag är att ändringarna i samarbetsavtal och regle-
mente enligt förslag daterat 2013-11-15 godkänns. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2013-11-15/ Samarbetsavtal och reglemente revi-
derat 2013-11-15. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-11-26, § 249. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Knutsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Samtliga samverkanskommuner 

Falun Borlänge regionen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 294 Antagande av detaljplan för breddning av banvallen 

KS0532/13  

Beslut 
Detaljplan för breddning av banvallen antas. 

Sammanfattning 
Förslag till detaljplan för breddning av banvallen har upprättats av stads-
byggnadskontoret. Detaljplanen gör det möjligt att bredda banvallen något 
mot norr vilket krävs för att kunna förlänga spår 1 (det yttre spåret) med en 
radie anpassad till den nya plattform som ska byggas i anslutning till den 
planerade regionbussterminalen vid järnvägsstationen. För att få en genare 
förbindelse till Tisken-parkeringen byggs den befintliga passagen genom 
banvallen om så att den även rymmer dubbelriktad personbiltrafik. Detalj-
planen möjliggör en del av genomförandet av projektet Resecentrum Falun. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav planuppdrag den 13 mars 2012. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig den 17 september 2013 
efter genomfört samråd och lämnade då samrådsversionen av detaljplanen 
utan erinran. 
Beslutet är enligt förvaltningens och kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2013-12-02/ anta-
gandehandlingar. 

Protokoll från byggnadsnämnden 2013-12-12, § 201. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-12-12, § 270. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S) och Patrik Andersson (V): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnads- och näringslivskontoret) 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 295 Val av ledamöter, ersättare, revisorer och revisorsersät-
tare i föreningar, bolag och samfund med kommunalt 
engagemang 

KS0002/13  

Beslut 
Ledamöter, ersättare, revisorer och revisorsersättare i föreningar, bo-
lag och samfund med kommunalt engagemang väljs för år 2013 en-
ligt till pragrafen lagd bilaga. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska förrätta val av ledamöter, ersättare, revisorer och i 
vissa fall presidium i övriga organ med kommunalt engagemang i Falu 
kommun för år 2014. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) redovisar underlag för rubri-
cerade val.  

Beslutsunderlag 
Bilaga till § 295. 

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

Sänds till 
Valda  

Föreningar m fl som berörs av valen 

Förtroendemannaregistret 

 
 



Bilaga 4 
                                        till kommunfullmäktiges protokoll 2013-12-12, § 295 
 
 

Val av ledamöter, ersättare, revisor och revisorsersättare i föreningar, bolag 
och samfund med kommunalt engagemang 
 
  
Visit Södra Dalarna AB 

 
 Ledamöter  

Kommundirektör Dan Nygren 
                        Val av ledamöter från bolagsstämma 2014 till bolagsstämma 2015 
   
 Lekmannarevisor 

Eric C. Westgren SD 
  Val av lekmannarevisor från bolagsstämma 2014 intill slutet av den 

bolagsstämma som följer efter nästa allmänna val till kommunfullmäktige 
 
Falu P AB 
Styrelseledamot 
Lars-Erik Måg FP 

                        Vald på två år from mars 2013  
 

Karl-Erik Pettersson S 
Vald på två år from mars 2012    
 
 Styrelsesuppleant 
Jonas Lennerthson S 
 Vald på två år from mars 2013  
 
Valen avser t.o.m. bolagsstämma 2014 respektive 2015  
 
Lekmannarevisor 
Leif Bergh M 

                       Val av lekmannarevisor från bolagsstämma 2014 intill slutet av den 
bolagsstämma som följer efter nästa allmänna val till kommunfullmäktige 

 
 
  Lennheden Vatten AB 

 Lekmannarevisor 
Lars Lundh S 

                       Val av lekmannarevisor från bolagsstämma 2014 intill slutet av den 
bolagsstämma som följer efter nästa allmänna val till kommunfullmäktige 

 
Revisor med ersättare i Arkivcentrum Dalarna 
(arvode utbetalas av föreningen) 
Revisor 
Elisabeth Lööf C 
 
Ersättare 
Margareta Helgesson FP 
Nomineringarna avser från föreningens årsstämma 2014 till  
årsstämman 2015. 



 
Stiftelsen Dalarnas Museum 
Revisor 
Leif Bergh M 
 
Revisorssuppleant 
Ejvin Jansson  C 
 
 
Falu Folkets Hus EF 
(Auktoriserade revisorer utsedda av Falu kommun) 
Revisor  
 Emil Forsling OP 
Revisorersättare 
Helena Rydstedt OP 
 
 
Föreningen Falu Minnesfond 
Styrelseledamot 
Staffan Nilsson S 
      
Styrelsesuppleant 
Lena Måg FP 
   
  
Dala Airport AB 
Styrelseledamot 
Margareta Källgren S 
 
 Styrelsesuppleant 
Mikael Rosén M 
  
Revisor 
Sören Norlander V 
  
Revisorssuppleant 
Fred Möller FAP 
  
 

 
AB Dalaflyget 
Styrelseledamot 
Susanne Norberg S 
 
 Styrelsesuppleant 
Mikael Rosén M 
  
Revisor 
Sören Norlander V 
  



Revisorssuppleant 
Fred Möller FAP 
 
  
Stiftelsen Gruvstugan i Falun 
 
Styrelseledamot 
Staffan Nilsson S 
 
Styrelsesuppleant 
Jan-Olof Montelius M 
 

    
Revisor för Falu kommuns förvaltade stiftelser i enlighet med 
förteckning i kommunens årsredovisning för 2014: 
 
Auktoriserad revisor 
Margareta Sandberg OP 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 296 Entledigande från uppdrag som nämndeman i Falu 
tingsrätt 

KS0002/13  

Beslut 
1. Gunilla Franklin (M) entledigas från uppdraget som nämndeman i 

Falu tingsrätt. 

2. Beslutet ovan träder ikraft den 1 januari 2014. 

Protokollsanteckning 
Ny nämndeman i Falu tingsrätt utses vid kommunfullmäktiges nästa sam-
manträde. 

Sammanfattning 
Gunilla Franklin har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget 
som nämndeman vid Falu tingsrätt fr o m den 1 januari 2014.  

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande inkommen 2013-11-21. 

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

Sänds till 
Entledigad 

Falu tingsrätt 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 297 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäk-
tige 

KS0002/13  

Beslut 
Sara Ritäkt (MP) entledigas från uppdraget som ledamot i kommun-
fullmäktige. 

Sammanfattning 
Sara Ritäkt har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande daterad 2013-10-01. 

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

Sänds till 
Sara Ritäkt 

Länsstyrelsen i Dalarnas län (inkl. avsägelse) 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 298 Entledigande från uppdrag som ersättare i omvård-
nadsnämnden samt fyllnadsval 

KS0002/13  

Beslut 
Göran Vallin (S) entledigas från uppdraget som ersättare i omvård-
nadsnämnden. 

Protokollsanteckning 
Ny ersättare i omvårdnadsnämnden utses vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde. 

Sammanfattning 
Göran Vallin har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget 
som ersättare i omvårdnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Göran Vallin daterad 2013-11-27. 

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

 

Sänds till 
Entledigad 

Omvårdnadsnämnden 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 299 Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i kommunstyrel-
sen, kommunfullmäktiges valberedning, ledamot och 
andre vice ordförande i socialnämnden, ersättare i val-
nämnden samt ledamot i Falu stads besparingsfond 

KS0002/13  

Beslut 
1. Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) enledigas som ersättare och ut-

ses till ledamot i kommunstyrelsen. 
2. Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) utses till ledamot i kommun-

fullmäktiges valberedning. 

3. Gunilla Franklin (M) utses till ersättare i kommunstyrelsen. 

4. Gunilla Franklin (M) entledigas som ersättare och utses till ledamot 
och andre vice ordförande i socialnämnden. 

5. Eva Kyrk (M) utses till ersättare i socialnämnden. 

6. Håkan Hammar (M) utses till ersättare i valnämnden. 

7. Christina Haggren (M) entledigas som ersättare och utses till leda-
mot i Falu stads besparingsfond. 

8. Christer Carlsson (M) utses till ersättare i Falu stads besparingsfond.   

9. Besluten ovan i p. 1-8 träder ikraft 2014-01-01. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-21, § 240, att från och med den 1 
januari 2014 entlediga Lilian Eriksson från uppdragen som ledamot i kom-
munfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäkti-
ges valberedning, ledamot och andre vice ordförande i socialnämnden, er-
sättare i valnämnden samt ledamot i Falu stads besparingsfond. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2013-11-10. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2013-11-21, § 240. 

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

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
Valda 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

Valnämnden 

Falu stads besparingsfond 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 300 Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i omvårdnads-
nämnden 

KS0002/13  

Beslut 
Anders Björn (S) utses till ersättare i omvårdnadsnämnden. 

Sammanfattning 
Hans Carlsson (S) enledigades 2013-09-25, § 163, från uppdraget som ersät-
tare i omvårdnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2013-09-25, § 163. 

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

Sänds till 
Vald 

Omvårdnadsnämnden 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 301 Val av ledamot och ersättare till samt utseende av ordfö-
rande och vice ordförande för år 2014 i kommungemen-
sam nämnd avseende prövning och tillsyn enligt alko-
hollag, tobakslag och läkemedelslag  

KS0002/13  

Beslut 
 

1. Socialnämndens ordförande utses till ledamot i gemensam nämnd 
för alkoholhandläggning.  

2. Socialnämndens andre vice ordförande utses till ersättare i gemen-
sam nämnd för alkoholhandläggning. 

3. Till ordförande t.o.m. 2014-12-31 utses Christina Knutson (S) och 
till vice ordförande Kenneth Persson (S).  

Protokollsanteckning 
Till protokollet noteras att från övriga samverkanskommuner har valts: 

Borlänge kommun: Kenneth Persson (S) till ledamot och Monica Lundin 
(FP) till ersättare.  

Gagnef kommun: Kjell Andersson (C) till ledamot och Irene Homman (S) 
till ersättare.  

Säters kommun: Marina Forslund (S) till ledamot och Sune Hemmingsson 
(C) till ersättare.  

Ludvika kommun: Ingrid Holmström (S) till ledamot och Bengt Åkerman 
(BOP) till ersättare.  

Hedemora kommun: Omsorgsnämndens ordförande Per Jansson till ledamot 
och omsorgsnämndens 1:e vice ordförande Jonas Carlgren till ersättare. 

Smedjebackens kommun: Val förrättas vid kommunfullmäktiges möte 2013-
12-19. 

Till protokollet noteras även att vad avser valen för Falu kommun är 
Christina Knutsson (S) socialnämndens ordförande och, från 1 januari 2014, 
Gunilla Franklin (M) socialnämndens andre vice ordförande.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-10, § 215, om att bilda en 
kommungemensam nämnd avseende prövning och tillsyn enligt alkohollag, 
tobakslag och läkemedelslag. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

Sänds till 
Valda 

Samverkanskommunerna 

Kommungemensam nämnd avseende prövning och tillsyn enligt alkohollag, 
tobakslag och läkemedelslag 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 302 Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunsty-
relsen samt fyllnadsval 

KS0002/13 

Beslut 
1. Maria Gehlin (FAP) entledigas från uppdraget som ersättare i kom-

munstyrelsen från och med 2014-01-17. 

2. Anders Runström (FAP) utses till ersättare i kommunstyrelsen från 
och med 2014-01-17. 

3. Anders Runström (FAP) entledigas från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen från och med 2014-03-08. 

4. Maria Gehlin (FAP) utses till ersättare i kommunstyrelsen från och 
med 2014-03-08. 

Sammanfattning 
Maria Gehlin (FAP) har inkommit med begäran om entledigande från upp-
draget som ersättare i kommunstyrelsen under perioden 2014-01-17 t.o.m. 
2014-03-07. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2013-12-09. 

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

Sänds till 
Entledigad/ vald 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 303 Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfull-
mäktige 

KS0002/13 

Beslut 
Eva Ferdeen (V) entledigas från uppdraget som ledamot i kommunfull-
mäktige. 

Sammanfattning 
Eva Ferdeen har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande daterad 2013-12-10. 

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

Sänds till 
Entledigad 

Länsstyrelsen Dalarna (inkl. avsägelse) 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 304 Motion från Katarina Gustavsson (KD), Maria Gehlin 
(FAP) och Svante Parsjö Tegnér (FP): Utred för- och 
nackdelar med samlokalisering av "blåljusverksamhet-
erna" under ett och samma tak 

KS0696/13  

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson (KD), Maria Gehlin (FAP) och Svante Parsjö Tegnér 
(FP) föreslår i en motion att Falu kommun skyndsamt tar kontakt med 
Landstinget Dalarna och Räddningstjänst Dala Mitt för att utreda en samlo-
kalisering av ambulans och räddningstjänst till Lugnetleden. 

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2013-11-26. 

Sänds till 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 305 Motion från Katarina Gustavsson (KD): Arbetskläder till 
förskolepersonalen inom Falu kommun 

KS0690/13  

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson (KD) föreslår i en mot-
ion att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
verka för att att förskolepersonal inom förskolan ska få arbetskläder. 

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2013-11-25. 

Sänds till 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 306 Motion från Lars Broman (MP) och Erik Eriksson (MP): 
Hela kommunen ska leva 

KS0701/13  

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Lars Broman (MP) och Erik Eriksson (MP) föreslår i en motion att kom-
munfullmäktige tillsätter en parlamentarisk grupp som tillsammans med 
utvalda tjänstemän gör en utvecklingsplan för Falu kommun med kraftig 
betoning på kommunens tätorter och byar utanför centralorten. 

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2013-12-02. 

Sänds till 
Motionärerna 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 307 Medborgarförslag: Belysning i hundrastgården 

KS0659/13  

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till trafik- och fritidsnämnden för hand-
läggning och beslut. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att belysning anskaffas till hundrastgården 
genom att en belysningsstolpe placeras i hörnet mellan de två rastgårdarna 
uppe vid bänkarna.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2013-11-09. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 308 Medborgarförslag: Uppför en staty av Bemba på Lugnet 
och kalla bandyarenan Bempavallen 

KS0665/13  

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till trafik- och fritidsnämnden för hand-
läggning och beslut. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att det sätts upp en staty av Bempa på Lugnet 
samt att bandyarenan döps till Bempavallen. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2013-11-14. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 309 Medborgarförslag: Parkering för torghandel 

KS0698/13  

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Trafik- och fritidsnämnden för hand-
läggning och beslut. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att torghandlare ges avgiftsfri parkering. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2013-11-25. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Trafik- och fritidsnämnden 

 
 



 62 (66) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 310 Motion från Lars Runsvik (M) och Bertil Eek (M): Belys-
ning på trafik- och fritids anläggningar och LUFAB 

KS0706/13  

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Lars Runsvik (M) och Bertil Eek (M) fö-
reslår i en motion att fullmäktige tar ytterligare ett steg i rationaliseringen 
och uppdrar till trafik- och fritidsnämnden och Falu Energi och Vatten att 
utreda om att överföra belysningar på anläggning typ Kopparvallen, Käll-
viksbacken, Elljusspår m.fl. belysningsanläggningar. Även belysningar som 
idag ligger ansvarsmässigt under LUFAB kan tänkas utredas i samma syfte.  

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2013-11-28 

Sänds till 
Motionärerna 

 
 



 63 (66) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 311 Interpellation från Mikael Rosén (M) ställd till kommun-
styrelsens ordförande Jonny Gahnshag (S): Angående 
nytt avtal DalaTrafik 

KS0004/13  

Beslut 
Interpellationen får ställas. 

Protokollsanteckning 
Till protokollet noteras att interpellationen besvaras vid kommunfullmäkti-
ges sammanträde den 13 februari 2014. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Mikael Rosén (M) ställer i en interpellation 
till kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag (S) en rad frågor angå-
ende nytt avtal DalaTrafik. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Mikael Rosén daterad 2013-12-03. 

Svar på interpellation från Jonny Gahnshag 2013-12-12.  
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 312 Interpellation från Daniel Riazat (V) och Kicki Stoor (V) 
ställd till kommunstyrelsens ordförande Jonny 
Gahnshag (S): VM-kostnader 

KS0004/13  

Beslut 
Interpellationen får ställas. 

Protokollsanteckning 
Till protokollet noteras att interpellationen besvaras vid kommunfullmäkti-
ges sammanträde den 13 februari 2014. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Daniel Riazat (V) och Kicki Stoor (V) 
ställer i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag 
(S) en rad frågor avseende VM-kostnader.  

Beslutsunderlag 
Interpellation från Daniel Riazat och Kicki Stoor daterad 2013-12-04. 

Svar på interpellation från Jonny Gahnshag daterad 2013-12-10. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 313 Avtackning av Lilian Eriksson 

  

Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Erik Pettersson (S) tackar Lilian Er-
iksson (M) för hennes mångåriga engagemang och värv för Falu kommuns 
och dess medborgares väl. 

Lilian Eriksson tackar för uppvaktningen och yttrar sig till fullmäktige.  

Sänds till 
Lilian Eriksson 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2013-12-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 314 Julhälsning 

  

 
Ordförande Karl-Erik Pettersson önskar samtliga ledamöter, ersättare och 
tjänstemän en riktig god jul och ett gott nytt år. 

Lars Broman önskar, å allas vägnar, ordföranden detsamma. 

 
 
 


	§ 269 Överlämnande av Falu kommuns kulturpris 2013
	§ 270 Överlämnande av Falu kommuns kulturstipendium 2013
	§ 271 Överlämnande av Falu kommuns barn- och ungdomskulturpris 2013
	§ 272 Överlämnande av Falu kommuns miljöpris 2013
	§ 273 Överlämnande av Falu kommuns tillgänglighetspris 2013
	§ 274 Överlämnande av Falu kommuns mångfaldsstipendium 2013
	§ 275 Anmälningsärenden
	§ 276 Information: Bättre företagsklimat kräver klok kommunikation och ett tydligt varumärkesarbete
	§ 277 Svar på motion från Bo Wickberg (M) och Birgitta Hiertner (M): Försköna Faluns infarter
	§ 278 Svar på motion från Ove Raskopp (-): Införande av idrottspeng
	§ 279 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) och Lars Runsvik (M): Naturskolan till Stångtjärn
	§ 280 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Jämställda löner för kvinnor såväl som för män i Falu kommun
	§ 281 Svar på motion från Daniel Riazat (V) och Kicki Stoor (V): Bekämpa den ekonomiska brottsligheten
	§ 282 Svar på motion från Åsa Nilser (FP) och Svante Parsjö Tegnér (FP); Handlingar i god tid innan möte
	§ 283 Ändring av principer för val till styrelsen i Falu Elnät AB
	§ 284 Godkännande av Naturvårdsavtal på Hinsnorsön
	§ 285 Godkännande av exploateringsavtal med Bo i Dalarna AB för del av kv Västra Falun
	§ 286 Godkännande av exploateringsavtal med Västra Falun Fastighets AB för del av kv Västra Falun
	§ 287 Antagande av detaljplan för del av kv Västra Falun
	§ 288 Godkännande av markanvisningsavtal för kvarteret Rödbro
	§ 289 Godkännande av reviderad bolagsordning och aktieägaravtal för Visit Södra Dalarna B samt utökning av ägarkrets och nyemission
	§ 290 Ändringar i genomförandeorganisation för Falu kommuns lokala miljöprogram
	§ 291 Antagande av reglemente för kultur- och ungdomsnämnden
	§ 292 Antagande av Vision för Falu kommun
	§ 293 Revidering av samarbetsavtal och reglemente för kommungemensam nämnd avseende prövning och tillsyn enligt alkohollag, tobakslag och läkemedelslag
	§ 294 Antagande av detaljplan för breddning av banvallen
	§ 295 Val av ledamöter, ersättare, revisorer och revisorsersättare i föreningar, bolag och samfund med kommunalt engagemang
	§ 296 Entledigande från uppdrag som nämndeman i Falu tingsrätt
	§ 297 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
	§ 298 Entledigande från uppdrag som ersättare i omvårdnadsnämnden samt fyllnadsval
	§ 299 Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges valberedning, ledamot och andre vice ordförande i socialnämnden, ersättare i valnämnden samt ledamot i Falu stads besparingsfond
	§ 300 Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i omvårdnadsnämnden
	§ 301 Val av ledamot och ersättare till samt utseende av ordförande och vice ordförande för år 2014 i kommungemensam nämnd avseende prövning och tillsyn enligt alkohollag, tobakslag och läkemedelslag
	§ 302 Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen samt fyllnadsval
	§ 303 Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
	§ 304 Motion från Katarina Gustavsson (KD), Maria Gehlin (FAP) och Svante Parsjö Tegnér (FP): Utred för- och nackdelar med samlokalisering av "blåljusverksamheterna" under ett och samma tak
	§ 305 Motion från Katarina Gustavsson (KD): Arbetskläder till förskolepersonalen inom Falu kommun
	§ 306 Motion från Lars Broman (MP) och Erik Eriksson (MP): Hela kommunen ska leva
	§ 307 Medborgarförslag: Belysning i hundrastgården
	§ 308 Medborgarförslag: Uppför en staty av Bemba på Lugnet och kalla bandyarenan Bempavallen
	§ 309 Medborgarförslag: Parkering för torghandel
	§ 310 Motion från Lars Runsvik (M) och Bertil Eek (M): Belysning på trafik- och fritids anläggningar och LUFAB
	§ 311 Interpellation från Mikael Rosén (M) ställd till kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag (S): Angående nytt avtal DalaTrafik
	§ 312 Interpellation från Daniel Riazat (V) och Kicki Stoor (V) ställd till kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag (S): VM-kostnader
	§ 313 Avtackning av Lilian Eriksson
	§ 314 Julhälsning
	Bilaga 4 KF Årliga val 2013.pdf
	Bilaga 4
	Visit Södra Dalarna AB
	Ledamöter
	Val av ledamöter från bolagsstämma 2014 till bolagsstämma 2015
	Lekmannarevisor
	Falu P AB
	Styrelseledamot
	Lekmannarevisor
	Lekmannarevisor
	Falu Folkets Hus EF
	Revisor
	Revisorersättare

	Föreningen Falu Minnesfond
	Styrelseledamot
	Styrelsesuppleant

	Dala Airport AB
	Styrelseledamot
	Revisor
	Revisorssuppleant

	AB Dalaflyget
	Styrelseledamot
	Revisor
	Revisorssuppleant
	Styrelseledamot
	Styrelsesuppleant



	Eric C. Westgren
	Leif Bergh
	Lars Lundh


