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Utdragsbestyrkande: 

Göran Forsén 
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Falun ............................................................................................ 27 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 19 Svar på motion från Patrik Andersson (V) Daniel Riazat 
(V) och Kicki Stoor (V) Sälj hoppbackarna på Lugnet ............... 31 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 1 Sammanträdets öppnande av ålderspresidenten 

  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges ålderspresident, Christer Falk (S) öppnar 
sammanträdet och hälsar kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
varmt välkomna till en ny mandatperiod. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 2 Godkännande av mötets kungörande 

KS0029/14 

Beslut 

1. Kungörandet av dagens sammanträde godkänns. 

2. Paragrafen justeras på Rådhuset fredagen den 7 november 2014 
kl. 15.00. 

 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktiges ordförande utfärda en 
kungörelse om varje sammanträde med kommunfullmäktige. Kungörelsen 
ska innehålla uppgifter om tid och plats och anslås på kommunens 
anslagstavla minst en vecka innan sammanträdet. Kungörelsen ska även 
inom samma tid på ett lämpligt sätt lämnas till varje ledamot och ersättare.  

Uppgift om tid och plats för ett sammanträde ska minst en vecka före 
sammanträdet införas i de ortstidningar som kommunfullmäktige har 
beslutat. Det är denna del som inte har skett inför dagens sammanträde.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ålderspresidenten Christer Falk föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
kungörandet av dagens sammanträde. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 3 Val av tillfällig valberedning 

KS0002/14 

Beslut 
1. En tillfällig valberedning utses som under innevarande sammanträde 

ska lämna förslag i ärende 4-9. 

2. Till ledamöter i den tillfälliga valberedningen utses Susanne Norberg 
(S), Krister Johansson (S), Lena Johnsson (S), Anna Hägglund (C), 
Christina Haggren (M), Göran Forsén (M) och Katarina Gustavsson 
(KD).  

3. Till ordförande utses Susanne Norberg (S). 

Delbeslut 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 13.40 – 14.00 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska välja en tillfällig valberedning jämte ordförande 
som bereder förslag till beslut i ärende 4-9 på dagens föredragningslista: 

4. Val av kommunens revisorer. 

5. Val av presidium i kommunfullmäktige, ordförande, förste och andre vice  
    ordförande. 

6. Mandattid för kommunstyrelsen samt val av kommunstyrelse med presi- 
    dium. 

7. Val av kommunalråd och oppositionsråd.  

8. Val av valberedning samt ordförande och vice ordförande. 

9. Val av ledamöter och ersättare samt presidium i barn- och  
    utbildningsnämnden. 

Antalet ledamöter i den tillfälliga valberedningen är sju. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S) och Mikael Rosén (M) föreslår ledamöter till den 
tillfällig valberedning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 4 Val av kommunens revisorer 

KS0002/14 

Beslut 
1. Lars Lundh (S), Elisabeth Lööf (C), Mikael Joos (MP), Leif Bergh 

(M), Margareta Helgesson (FP), Torbjörn Aulin (FAP), Roger 
Westlund (KD), Sören Norlander (V) och Erik Westgren (SD) utses 
till kommunens revisorer. 

2. Leif Bergh (M) utses till ordförande och Lars Lundh (S) utses till 
vice ordförande i kommunrevisionen under mandatperioden. 

Sammanfattning 
I reglementet för revisionen i Falu kommun anges att kommunen har samma 
antal revisorer som antal partier som finns representerade i kommun-
fullmäktige. Revisionsordföranden ska utses från ett oppositionsparti och de 
övriga revisorerna ska utses från resterande partier som finns representerade 
i kommunfullmäktige. 

Beslutet är enligt kommunfullmäktiges tillfälliga valberednings förslag.  

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunfullmäktiges tillfälliga valberedning 2014-11-06, § 1. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden i kommunfullmäktiges tillfälliga valberedning Susanne 
Norberg (S): Enligt beslutet. 

 

Sänds till 
Valda  

Förtroendemannaregistret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 5 Val av kommunfullmäktiges presidium 

KS0002/14 

Beslut 
1. Till ordförande i kommunfullmäktige utses Karl-Erik Pettersson (S). 

2. Till 1:e vice ordförande utses Anna Strindberg (S). 

3. Till 2:e vice ordförande utses Håkan Hammar (M) 

Ålderspresidenten överlämnar ordförandeskapet till den nyvalde 
kommunfullmäktigeordföranden Karl-Erik Pettersson. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges tillfälliga valberedning lämnar förslag till val av  
presidium i kommunfullmäktige.  

Beslutet är enligt kommunfullmäktiges tillfälliga valberednings förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktiges tillfälliga valberedning 2014-11-06, § 2. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden i kommunfullmäktiges tillfälliga valberedning Susanne 
Norberg (S): Enligt beslutet. 

 

Sänds till 
Valda  

Förtroendemannaregistret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 6 Mandattid för kommunstyrelsen samt val av 
kommunstyrelse och presidium  

KS0002/14 

Beslut 
1. Den nya mandatperioden för kommunstyrelsen är  

2014-11-07 – 2018-11-08. 

2. Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 
utses i enlighet med bilaga 1 till den tillfälliga valberedningens 
protokoll. 

3. Till ordförande i kommunstyrelsen utses Susanne Norberg (S). 

4. Till 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen utses Jonny Gahnshag 
(S). 

5. Till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen utses Mikael Rosén (M).  

6. Paragrafen justeras på Rådhuset fredagen den 7 november 2014 
kl. 15.00. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges tillfälliga valberedning föreslår mandatperiod för 
kommunstyrelsen till 2014-11-07—2018-11-08. 

Valberedningen lämnar förslag på ledamöter, ersättare och presidium i 
kommunstyrelsen. Enligt kommunstyrelsens reglemente ska antalet  
ledamöter och ersättare vara 15 st vardera. 

Beslutet är enligt kommunfullmäktiges tillfälliga valberednings förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktiges tillfälliga valberedning 2014-11-06, § 3. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Krister Johansson (S) ledamot i kommunfullmäktiges tillfälliga 
valberedning: Enligt beslutet.  

 

Sänds till 
Valda  

Förtroendemannaregistret 
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  2014-11-06 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 7 Val av kommunalråd och oppositionsråd 

KS0002/14 

Beslut 
1. Susanne Norberg (S), Jonny Gahnshag (S) och Mats Dahlström (C) 

utses till kommunalråd.  

2. Susanne Norbergs uppdrag är på heltid, Jonny Gahnshags och Mats 
Dahlström uppdrag fördelas på en halvtid vardera. 

3. Mikael Rosén (M) utses till oppositionsråd på heltid. 
4. Mandatperioden för kommunalråden och oppositionsrådet ska vara 

2014-11-07 — 2018-11-08. 

5. Kommunalråden och oppositionsrådet får närvara och delta i 
nämndernas överläggningarna, men inte i besluten. 

6. Paragrafen justeras på Rådhuset fredagen den 7 november 2014 
kl. 15.00. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige utser kommunalråd och oppositionsråd. Inriktningen 
vid val av kommunstyrelsens ordförande är att uppdraget tilldelas till det 
största majoritetspartiet med en förtroendevald på heltid. Uppdraget får inte 
delas på fler förtroendevalda. Uppdraget som det andra kommunalrådet ska 
erbjudas majoriteten och uppdraget som oppositionsråd ska erbjudas det 
största oppositionspartiet. 

Kommunfullmäktige bör även fatta beslut om kommunalrådens närvarorätt i 
styrelse och nämnder enligt 6.10 i reglementet för kommunstyrelsen. 

Beslutet är enligt kommunfullmäktiges tillfälliga valberednings förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktiges tillfälliga valberedning 2014-11-06, § 4. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Krister Johansson (S) ledamot i kommunfullmäktiges tillfälliga 
valberedning: Enligt beslutet.  

Yttrande 
Maria Gehlin (FAP) yttrar sig i ärendet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Sänds till 
Valda  

Förtroendemannaregistret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 8 Val av valberedning samt ordförande och vice  
              ordförande 

KS0002/14 

Beslut 
1. Till ledamöter valberedningen utses Susanne Norberg (S), Krister 

Johansson (S), Lena Johnsson (S), Camilla Sparring (C),  
Christina Haggren (M), Göran Forsén (M) och Katarina Gustavsson 
(KD).  

2. Till ordförande i valberedningen utses Susanne Norberg (S). 

3. Till 1:e vice ordförande utses Krister Johansson (S). 

4. Till 2:e vice ordförande i valberedningen utses Christina Haggren 
(M).  

5. Ersättare i valberedningen utses på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 11 december 2014. 

6. Paragrafen justeras på Rådhuset fredagen den 7 november 2014 
kl. 15.00. 

Sammanfattning 
I kommunfullmäktiges arbetsordning, § 36, framgår att på det första 
sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige väljer kommunfullmäktige 
en valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen består av 
sju ledamöter och lika många ersättare. Bland ledamöterna väljer kommun-
fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande. 

Beslutet är enligt kommunfullmäktiges tillfälliga valberednings förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktiges tillfälliga valberedning 2014-11-06, § 5. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden i kommunfullmäktiges tillfälliga valberedning Susanne 
Norberg (S): Enligt beslutet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
Valda 

Förtroendemannaregistret 
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  2014-11-06 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 9 Val av barn- och utbildningsnämnden 

KS0002/14 

Beslut 
1. Val av ledamöter, ersättare och presidium i barn- och utbildnings-

nämnden i enlighet med bilaga 2 till valberedningens protokoll. 

2. Mandattiden för barn- och utbildningsnämnden är 
2014-11-07—2018-12-31. 

3. Paragrafen justeras på Rådhuset fredagen den 7 november 2014 
kl. 15.00. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska förrätta val av ledamöter, ersättare och presidium i 
barn- och utbildningsnämnden för mandatperioden 2014-2018. 

Beslutet är enligt den tillfälliga valberedningens förslag.   

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktiges tillfälliga valberedning 2014-11-06, § 6. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden i kommunfullmäktiges tillfälliga valberedning Susanne 
Norberg (S): Enligt beslutet. 

 

Sänds till 
Valda 

Barn- och utbildningsnämnden 

Förtroendemannaregistret  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 10 Godkännande av barn- och utbildningsnämndens  
              reglemente 

Beslut 
1. Reglementet för barn- och utbildningsnämnden godkänns. 

2. Paragrafen justeras på Rådhuset fredagen den 7 november 2014 
kl. 15.00. 

Sammanfattning 
Den parlamentariska ledningsgruppen har den 28 oktober 2014 behandlat barn- och 
utbildningsnämndens reglemente. Reglementet gäller fr.o.m. den 7 november 2014. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-10-28. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-10-28, § 272. 

Yttrande 
Mika Savolainen (M) yttrar sig i ärenden 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Jessica Wide (S) och Svante Parsjö Tegnér (FP): 
Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Maria Gehlin (FAP): Godkännande av reglementet med följande tillägg: Uppgifter inom 
hållbar utveckling, barn och utbilningsnämnden ska 
- följa kunskapsutvecklingen inom folkhälsa, miljö och tillväxt, 
- följa tillståndet i det geografiska området Falu kommun vad gäller folkhälsa, miljö och 
tillväxt, 
- ta initiativ och driva på utvecklingen inom folkhälsa, miljö och tillväxt inom hela  
  geografiska området Falu kommun, 
- lämna allmänheten information och öka kunskapen inom folkhälsa, miljö och tillväxt, 
- ansvara för att främja ökad fysisk aktivitet och verka för förbättrad folkhälsa, 
- genomföra nämndens åtgärder i hållbarhetsprogrammen m fl styrdokument, 
- vara internkonsult inom folkhälsa, miljö, natur och tillväxt, 
- vara beredande organ åt kommunstyrelsen inom hållbar utveckling. 
 
Monica Lindh (V) med instämmande av Maria Gehlin (FAP) och Katarina Gustavsson (KD): 
Enligt Maria Gehlins yrkande med tillägg att arbetet ska bedrivas utifrån ett genusperspektiv.  
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-11-06 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Maria Gehlins tilläggsyrkande  
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Därefter ställs kommunstyrelsens förslag mot Monica Lindhs tilläggsyrkande och 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Sänds till 
Barn- och utbildningsnämnden 

Stadskansliet 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-11-06 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 11 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) Anordna 
julgransplundring på torget 

KS0113/14 

Beslut 
Motionen är besvarad genom att Centrala Stadsrum är villiga att ordna 
julgransplundring och samfinansiering med kultur- och ungdomsnämnden  
utreds. Därmed är motionens intention tillgodosedd. 

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.  
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

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. 

Yttranden 
Katarina Gustavsson (KD) tackar för svaret. Maria Gehlin (FAP) yttrar sig i ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

___________________________________________________________________ 

Sänds till 
Katarina Gustavsson 

Kultur- och ungdomsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-11-06 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 12 Svar på motion från Mikael Rosén (M), Mats Dahlström (C),  
              Maria Gehlin (FAP), Svante Parsjö Tegner (FP) och Ingrid  
              Näsman (KD) Inrättande av samhällsbyggnadskontor m.m 

KS0641/11 

Beslut 
Motionen är besvarad. 

 
 

Sammanfattning 
Mikael Rosén, Mats Dahlström, Maria Gehlin, Svante Parsjö Tegnér och 
Ingrid Näsman föreslår i en motion att Falu kommun ska utreda och inrätta 
ett samhällsbyggnadskontor enligt vad som beskrivs i motionen. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-26. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-10-15, § 96. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-10-28, § 243. 

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

 

Sänds till 
Mikael Rosén 

Mats Dahlström 

Maria Gehlin 

Svante Parsjö Tegnér 

Ingrid Näsman  

Kommundirektören 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-11-06 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 13 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) Uppvakta 
alla 100 åringar i vår kommun 

KS0542/13 

Beslut 
Motionen avslås. 

Reservation 
Katarina Gustavsson (KD) lämnar följande reservation; Kristdemokraterna i  
Falun anser att motivet till avslaget ej är tillräckligt med tanke på att uppvaktningar 
av 100-åringar sker i andra kommuner i landet och ser uppvaktningen som ära och 
uppskattning till den som fyller 100 år. 

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

Omvårdnadsnämnden föreslår att motionen avslås med hänvisning till 
kommunallagens likställighetsprincip. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2014-01-29§ 7/tjänsteskrivelse  
2014-01-16. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-10-15, § 97. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-10-28, § 244. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Dan Westerberg (C) och Åsa 
Nilser (FAP): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Katarina Gustavsson (KD) med instämmande av Maria Gehlin (FAP): Bifall 
till motionen.   

Yttranden 
Christer Falk (S), Susanne Norberg (S), Dietmar Gleich (FP) och ordförande Karl-Erik 
Pettersson (S).  
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-11-06 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsgång 

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

 

Sänds till 
Katarina Gustavsson 

Omvårdnadsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-11-06 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 14 Svar på motion från Lars Broman (MP) och Erik 
Eriksson (MP) Gör en spårväg för spårvagnar av 
Grycksbo-banan 

Beslut 

Motionen avslås. 

Sammanfattning 
Lars Broman och Erik Eriksson föreslår i en motion att Falu kommun satsar på  
batteridrivna spårvagnar mellan Resecentrum och Grycksbo. 
Trafik- och fritidsförvaltningen har medverkat i arbetet med svaret. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Förvaltningsgemensam tjänsteskrivelse (miljöförvaltningen och stadsbyggnads-  
och näringslivskontoret) 2014-08-26. 

Protokoll från miljönämnden 2014-10-01, § 64. 

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2014-10-14, § 139. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-10-28, § 245. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Lars-Göran Johansson (S): Enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
Erik Eriksson yttrar sig i ärendet. 
 
_________________________________________________________________________ 

Sänds till 
Lars Broman 
Erik Eriksson 
Miljönämnden 
Trafik- och fritidsförvaltningen 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-11-06 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 15 Svar på motion från Lars Broman (MP)  
              Trådbusslinje Resecentrum – riksskidstadion 

KS0635/13 

Beslut 
Motionen avslås av kostnadsskäl. 

Sammanfattning 
Lars Broman föreslår i en motion att en trådbusslinje inrättas mellan  
Resecentrum och riksskidstation.  
Trafik- och fritidsförvaltningen har medverkat i arbetet med att ta fram svaret. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Förvaltningsgemensamt förslag (stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
och miljöförvaltningen) 2014-09-05. 

Protokoll från miljönämnden 2014-10-01, § 65. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-10-14, § 140. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-10-28, § 246. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Maj Ardesjö (MP): Enligt  
kommunstyrelsens förslag. 
 
Erik Eriksson (MP): Bifall till motionen. 

Yttranden 
Mikael Rosén (M) och Dietmar Gleich (FP) yttrar sig i ärendet. 

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

  2014-11-06 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
Lars Broman 

Miljönämnden 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

Trafik- och fritidsförvaltningen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-11-06 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 16 Svar på motion från Lars Runsvik (M) och Bertil Eek (M) 
Belysning på trafik- och fritids anläggningar och 
(LufAB) 

KS0706/13 

Beslut 
Motionen är besvarad.   

Sammanfattning 
Lars Runsvik och Bertil Eek föreslår i en motion att kommunfullmäktige tar 
ytterligare steg i rationaliseringen och uppdrar till trafik- och fritidsnämnden och 
Falu Energi & Vatten AB att utreda om att överföra belysningar på anläggningar  
typ Kopparvallen, Källviksbacken, elljusspår m.fl. belysningsanläggningar. Även 
belysningar som idag ligger ansvarsmässigt under Lugnet i Falun AB (LufAB) kan  
utredas i samma syfte. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-28. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-05-07, § 67/tjänsteskrivelse 2014-04-28.  

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-10-14, § 141. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-10-28, § 247. 

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

Yttrande 
Håkan Hammar (M) tackar å motionärernas vägnar för välvilligt behandlande 
av motionen. 

_______________________________________________________________________ 

Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden 
Falu Energi & Vatten AB 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-11-06 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 17 Svar på motion från Mats Dahlström (C) Mikael Rosén (M)  
              Maria Gehlin (FAP) Katarina Gustavsson (KD) och Svante  
              Parsjö Tegnér (FP) Etablering av s.k. ställplatser i Falun 

KS0363/14 

Beslut 
1. Motionen bifalls. 

2. Kommunens representanter i Falu P AB:s styrelse ska ta upp frågan 
angående ställplatser och samnyttjande med styrelsen.  

3. Resultatet från styrelsemötet bör presenteras för kommunstyrelsen 
innan årsskiftet 2014/2015. 

Sammanfattning 
Mats Dahlström, Mikael Rosén, Maria Gehlin, Katarina Gustavsson och Svante 
Parsjö Tegnér föreslår i en motion att Falu kommun genom sitt ägande i Falu P AB 
arbetar för att centralt belägna parkeringsplatser i anslutning till bl. a skolor 
utvecklas så att de kan användas som ställplatser för husbilar under den del av året 
då de inte behövs för ordinarie verksamhet. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2014-05-08. 

Förvaltningsgemensam tjänsteskrivelse (stadsbyggnads- och näringslivskontoret, trafik- och 
fritids- och miljöförvaltningen) 2014-09-15. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-10-02, § 120. 

Protokoll från miljönämnden 2014-10-01, § 63. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-10-14, § 142. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-10-28, § 248. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Monica Lindh (V), Mikael Rosén (M) och Knut 
C.A. Scherman (SD): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
Ordförande Karl-Erik Pettersson (S) yttrar sig i ärendet. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-11-06 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

_________________________________________________________________________ 

Sänds till 

Mats Dahlström 

Mikael Rosén 

Katarina Gustavsson 

Maria Gehlin 

Svante Parsjö Tegnér 

Falu P AB 

Miljönämnden 

Trafik- och fritidsnämnden 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-11-06 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 18 Svar på motion från Mats Dahlström (C) och Agneta 
Ängsås (C) Kollektivtrafik - en fråga om service och 
infrastruktur till stöd för landsbygdens utveckling 

KS0413/14 

Beslut 
Motionen bifalls. 

Sammanfattning 
Mats Dahlström och Agneta Ängsås föreslår i en motion att Falu kommun 
följer upp landsbygdstrafiken i sin nya form som ett verktyg för service och 
infrastruktur för landsbygdens utveckling. 

Motionärerna anser att när kommunen gjorde sin beställning av landsbygds-
trafiken föregicks den inte av någon bred diskussion. De anser att målet 
måste vara att trafiken på ett rimligt sätt ska tillgodose grundläggande behov 
hos skilda trafikantgrupper så som arbetsresor, ungas fritidsresor och äldres 
resor för att besöka vänner och uträtta olika ärenden. Även det socioekono-
miska perspektivet och klimatperspektivet ska lyftas fram och sättas in i det 
större sammanhang som rör landsbygdens utveckling.  

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret föreslår att motionen är besvarad. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2014-06-11. 

Förvaltningsgemensam (stadsbyggnads- och näringslivskontoret och trafik- och 
fritidsförvaltningen) tjänsteskrivelse 2014-09-16. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-10-02, § 121.  

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-10-14, § 143. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-10-28, § 249. 

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

Yttranden 
Mats Dahlström (C): Tackar för behandlingen av motionen. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-11-06 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

_________________________________________________________________________ 

Sänds till 

Mats Dahlström 

Agneta Ängsås 

Trafik- och fritidsnämnden 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-11-06 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 19 Svar på motion från Patrik Andersson (V) Daniel Riazat (V) 
och Kicki Stoor (V) Sälj hoppbackarna på Lugnet 

KS0522/14 

Beslut 
Motionen avslås. 

Reservation  
Patrik Andersson (V), Monica Lindh (V), Pia Persson (V), Rolf Gradén (V)  
och Mari Arvidsson (V) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Patrik Andersson, Daniel Riazat och Kicki Stoor föreslår i en motion att 
Falu kommun ska sälja hoppbackarna på Lugnet då pengarna behövs inom 
välfärdsverksamheten och sim- och ishallen behöver göras i ordning. 

Sammantaget är det svårt att se att en försäljning av backarna skulle kunna 
ge några positiva effekter för kommunen. Det skulle dessutom sannolikt 
vara mycket svårt att hitta någon aktör som skulle vara intresserad av att 
förvärva backarna. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att 
motionen avslås. 

Samråd har ägt rum med Lugnet i Falun AB, som äger hoppbackarna.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2014-09-01. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-01. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-10-14, § 144. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-10-28, § 250. 

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

Yttranden 
Patrik Andersson (V) yttrar sig i ärendet. 

 
 



 32 (54) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-11-06 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

_______________________________________________________________________ 

Sänds till 
Patrik Andersson  

Daniel Riazat 

Kicki Stoor 

Lugnet i Falun AB 

Kommundirektören 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-11-06 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 20 Svar på 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 

KS0696/13 

Beslut 
Motionen avslås. 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson, Maria Gehlin och Svante Parsjö Tegnér föreslår i en 
motion att Falu kommun skyndsamt tar kontakt med Landstinget Dalarna 
och Räddningstjänsten Dala Mitt för att utreda en samlokalisering av 
ambulans och räddningstjänst till Lugnetleden. 

Bygget av en ny ambulansstation pågår i Landstingets regi. Då det inte finns 
några förutsättningar för förnyad dialog i frågan föreslås att motionen 
avslås. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-26. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-02. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-10-14, § 145. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-10-28, § 251. 

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

Yttranden 
Maria Gehlin (FAP) och Katarina Gustavsson (KD) yttrar sig i ärendet. 

_________________________________________________________________________ 

Sänds till 
Katarina Gustavsson och Maria Gehlin 

Svante Parsjö Tegnér 

Kommundirektören 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-11-06 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 21 Antagande av detaljplan för Hedstugan vid Hedvägen i  
              Svärdsjö 

KS0674/13 

Beslut 
   Detaljplan för Hedstugan vid Hedvägen i Svärdsjö antas. 

Sammanfattning 
Detaljplan för Hedstugan vid Hedvägen i Svärdsjö har upprättats. 
Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra en förändring av verksamheten 
på fastigheten. Detta genom att det tillåts flera lämpliga användningar för 
befintlig byggnad alternativt riva delar och uppföra nya. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 17 september 2013 
planuppdrag. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig den 15 april 2014 efter 
genomfört samråd och lämnade då samrådsversionen av planförslaget utan 
erinran.  

Byggnadsnämnden godkände detaljplanen för antagande den 28 augusti  
2014. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-17 med 
antagandehandlingar. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-10-14, § 146. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-10-28, § 252. 

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

Sänds till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
Kommunfastigheter 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-11-06 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 22 Antagande av detaljplan för Korsnäsgården m.m. vid 
Ramvägen 

KS0638/11 

Beslut 
       Detaljplan för Korsnäsgården m.m. vid Ramvägen antas. 

Sammanfattning 
Detaljplan för Korsnäsgården m.m. vid Ramvägen har upprättats. 
Syftet är att ersätta en föråldrad plan med en ny. 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 17 januari 2012 
planuppdrag. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig den 15 april 2014 efter 
genomfört samråd och lämnade då samrådsversionen av planförslaget utan 
erinran.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-30 med 
antagandehandlingar. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-10-14, § 147. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-10-28, § 253. 

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

_________________________________________________________________________ 

Sänds till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

Kommunfastigheter  
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-11-06 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 23 Antagande av detaljplan för Lindgården m.m. vid 
Parkgatan 

KS0600/13 

Beslut 
Detaljplan för Lindgården m.m. vid Parkgatan antas. 

Sammanfattning 
Förslag till detaljplan för Lindgården m.m. vid Parkgatan har upprättats. 
Syftet med detaljplanen är att bredda markanvändningen och att skydda de 
kulturhistoriskt intressanta byggnaderna.  

Kommunstyrelsen beslutade den 20 april 1993 om planuppdrag.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig den 15 april 2014 efter 
genomfört samråd och lämnade samrådshandlingarna utan erinran.  

Byggnadsnämnden godkände den 25 september 2014 detaljplanen för 
antagande efter att detaljplanen varit utställd för granskning. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-30 med 
antagandehandlingar. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-10-14, § 148. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-10-28, § 254. 

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

_________________________________________________________________________ 

Sänds till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 24 Antagande av detaljplan för Bjursåsskolan m.m. 

KS0629/12 

Beslut 
Detaljplan för Bjursåsskolan mm antas. 

Sammanfattning 
Detaljplan för Bjursåsskolan mm har upprättats. Syftet är att modernisera 
detaljplanen för området vid Bjursåskolan och Bjursåsgården för att ge 
möjlighet till framtida utveckling. Planen tillåter fortsatt användning av 
området för skoländamål och vårdboende, så som idag. Utöver det ges också 
möjlighet att använda lokalerna till bostadsändamål, samlingslokal, kontor 
mm.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 15 januari 2013 
stadsbyggnads- och näringslivskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för 
området.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig den 21 januari 2014 efter 
genomfört samråd och lämnade då samrådsförslaget utan erinran. 

Byggnadsnämnden beslutade den 25 september 2014 att godkänna 
detaljplanen för antagande. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-10-01 med 
antagandehandlingar. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-10-14, § 149. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-10-28, § 255. 

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

 
_________________________________________________________________________ 

Sänds till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 25 Hyresavtal mellan trafik- och fritidsnämnden och LufAB 
för Lugnetanläggningar inklusive VM- besöksmåls och 
nivåhöjande investeringar 

KS0596/14 

Beslut 
Ärendet återremitteras för att komplettera ärendet med 
kommunstyrelsens förslag till budget för 2015 och flerårsplan. 

Sammanfattning 
Under 2014 så har de tekniska förberedelserna och investeringarna  
inför kommande skid-VM i princip slutförts av både kommunen och LufAB.  
Genomförda investeringar kan summeras och de investeringar som genomförts 
resulterar nu i årliga driftskostnader samt avskrivnings- och räntekostnader.  
De investeringar som LufAB har gjort ska betalas via en hyra till den nya 
kultur- och fritidsnämnden från den 1 januari 2015. De investeringar  
som trafik- och fritidsförvaltningen själva gjort resulterar i årliga  
kostnader som behöver täckas både av den nya kultur- och fritidsnämnden  
och den nya miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Ett förslag till hyresavtal mellan trafik- och fritidsnämnden och LufAB  
avseende anläggningar på Lugnet inklusive VM-, besöksmåls- och nivåhöjande  
investeringar har upprättats. Avtalet avser perioden 2015-01-01 till 2020-12-31.  
 
Trafik- och fritidsnämnden får inom ramen för sitt reglemente ingå hyres- 
förhållande som längst fem år såvida inte kommunfullmäktige dessförinnan  
godkänt åtgärden. Ärendet ska därför beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen har den 26 augusti 2014 beslutat att inom ramen  
för höstens budgetprocess hantera kostnadsökningar 2015 och framöver till  
följd av investeringar på Lugnets nationalarena. 
 
Kommunfullmäktige har dessförinnan den 13 december 2012 beslutat att  
fr.o.m. 2014 tilldela trafik- och fritidsnämnden 0,5 mkr till trafik-  
och fritidsnämnden från den centrala bufferten för att täcka ökade  
driftskostnader till följd av besöksmålsanknutna och nivåhöjande investeringar  
på Lugnets nationalarena. Beslutet om driftskostnader är ännu inte  
verkställt och ram tilldelad utan behöver verkställas fr.o.m. budget 2015. 
 
Trafik- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ett årligt 
tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden från 2015 för att täcka 

− VM-investeringar och tillhörande driftskostnader med 2,3 Mkr. 
− Besöksmålsanknutna och nivåhöjande investeringar med 2,82 Mkr. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 
Vidare besluta om ett årligt tilläggsanslag till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
från 2015 för att täcka 

- Besöksmålsanknutna och nivåhöjande investeringar och tillhörande driftskostnader 
med 570 tkr.  

 
Ovan angivna tilläggsanslag är förutsättningen för att avtal ska kunna tecknas. 
Kommunstyrelsen föreslår att hyresavtalet mellan trafik- och fritidsnämnden och LufAB 
godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-10-02, § 133/tjänsteskrivelse 2014-09-17. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-10-14, § 150. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-10-28, § 256. 

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

               Mikael Rosén (M) med instämmande av Dietmar Gleich (FP), Svante Parsjö 
Tegnér (FP), Maria Gehlin (FAP) och Knut C.A. Scherman (SD): 
Återremiss för att komplettera ärendet med kommunstyrelsens förslag till 
budget för 2015 och flerårsplan. 

Patrik Andersson (V): Avslag till godkännande av avtalet.  

Beslutsgång 

Ordföranden prövar om ärendet ska avgöras idag mot återremiss och finner 
att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för Mikael Roséns förslag, återremiss. 

Med 34 ja-röster och 27 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 
Mikael Roséns m fl. förslag att ärendet återremitteras för att kompletteras 
med kommunstyrelsens förslag till budget för 2015 och flerårsplan, s.k. 
minoritetsremiss, (Bilaga § 25). 

 
_________________________________________________________________________ 

Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
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  2014-11-06 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 26 Borgen till Lugnet i Falun AB 

KS0117/12 

Beslut 
               Ärendet återremitteras för att kompletteras med kommunstyrelsens 

förslag till budget för 2015 och flerårsplan. 
Kommunstyrelsens återredovisning ska även innehålla en 
redovisning från LufAB, vilka investeringar som planeras och för 
vilka summor.  

Protokollsanteckning  
  Ordförande Karl- Erik Pettersson (S) menar att Patrik Anderssons (V) tilläggsyrkande  

är att betrakta som en motivering till återremissen.  

Sammanfattning 
Lugnet i Falun ABs begäran den 22 oktober 2013 om utökning av bolagets 
borgensram med 200 000 000 kronor från 400 000 000 kronor till  
600 000 000 kronor, återremitterades till kommunstyrelseförvaltningen, 
ekonomikontoret den 26 november 2013 då det förelåg frågetecken kring 
hyresavtal mellan trafik- och fritidsnämnden och Lugnet i Falun AB. 

Ärendet återupptogs på kommunstyrelsens möte den 4 mars 2014, efter en 
skriftlig framställan från bolaget den 10 februari 2014, varvid kommun-
styrelsen föreslog att bolaget skulle erhålla en utökning av borgensramen 
om 50 000 000 kronor. 

Kommunfullmäktige beslutade därpå den 13 mars 2014, vilket är det senaste 
beslutet rörande borgen avseende kommunens helägda bolag, att utöka 
borgensramen med 50 000 000 kronor från 400 000 000 kronor till  
450 000 000 kronor. 

Bolaget har därefter den 6 oktober 2014 inkommit med en förnyad begäran 
om utökning av bolagets borgensram med 150 000 000 kronor från  
450 000 000 kronor till 600 000 000 kronor. Utökningen avser påbörjade 
och fortsatta investeringar fram till och med år 2016. 

Ekonomikontoret och kommunstyrelsen föreslår att LufAB tilldelas en  
borgensram på totalt  på 600 000 000 kronor.  

Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-10-10. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-10-28, § 257. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

Mikael Rosén (M) med instämmande av Patrik Andersson (V), Dietmar 
Gleich (FP), Maria Gehlin (FAP), Katarina Gustavsson (KD), Svante Parsjö 
Tegnér (FP), Knut C.A. Scherman (SD), Mika Savolainen (M) och Fredrik 
Adolpson (FP): Ärendet återremitteras för att kompletteras med 
kommunstyrelsens förslag till budget för 2015 och flerårsplan. 

Patrik Andersson (V): Tilläggsyrkande att kommunstyrelsens 
återredovisning även innehåller en redovisning från LufAB vilka 
investeringar som planeras och för vilka summor. Det måste presenteras en 
investeringsplan för oss ledamöter att ta ställning till samt hur det är tänkt 
att finansiera tänkta investeringar.  

Yttranden 
               Christer Falk (S), Joakim Storck (C), Lars-Göran Johansson (S) och Karl-Erik  

Pettersson (S) yttrar sig i ärendet. 

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 att ärendet avgörs ska avgöras idag. 

Nej-röst för Mikael Roséns förslag, återremiss. 

Med 31 ja-röster och 30 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 
Mikael Roséns m fl. förslag att ärendet återremitteras för att kompletteras 
med kommunstyrelsens förslag till budget för 2015 och flerårsplan, s.k. 
minoritetsremiss, (Bilaga § 26). 

Därefter prövar ordföranden Patrik Anderssons tilläggsyrkande och finner 
att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens beslut även ska 
innehåller en redovisning från LufAB vilka investeringar som planeras och 
för vilka summor.  

_________________________________________________________________________ 

Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden 
LufAB 

Ekonomikontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 27 Serveringstider under skid-VM 2015 

KS0586/14 

Beslut 
1. Under skid-VM den 18 februari – 1 mars 2015 kan ansökan om utökad  

serveringstid beviljas till max kl. 03:00. 

2. De tillfälliga tillstånden till allmänheten som beviljas under skid-VM 
den 18 februari – 1 mars 2015 ska behandlas separat, dvs. utöver de  
tillfälliga tillstånd som normalt beviljas högst tolv gånger per år eller för  
en sammanhängande period av maximalt två månader. 

Sammanfattning 
Skid-VM i Falun kommer att genomföras under perioden 18 februari till 1 mars 
2015. ATL-kontoret har fått frågor från olika näringsidkare, även utanför Falu  
kommun, om utökad serveringstid kan beviljas. Vidare ställs frågor om de tillfälliga 
tillstånden under VM kommer att räknas in i de perioder eller antal tillfällen som  
finns angivna i riktlinjerna.  
 
Enligt gemensamma nämndens riktlinjer, antagna hösten 2013, gäller följande: 
”Kl. 01.00 skall anses som normal sluttid och gälla allmänt för serveringsställen. 
Serveringstiden kan dock tidigareläggas eller senareläggas. Polismyndighet och 
miljönämnden är obligatoriska remissinstanser och deras yttranden är av stor  
betydelse vid prövning av serveringstiden. Serveringstiden kan, inom den  
gemensamma nämndens verksamhetsområde, utökas till maximalt kl. 02.00.” 
 
Med tanke på att Skid-VM är ett alldeles speciellt tillfälle och som inte kommer  
att återkomma inom de närmaste åren anser gemensamma nämnden att serverings- 
tiden borde kunna utökas för några restauranger/tillställningar utöver gällande  
riktlinjer samt att de tillfälliga tillstånden behandlas separat. Varje ansökan bedöms  
ändå individuellt och för tillfälligt utökad serveringstid är de en förutsättning att inte 
polismyndigheten och miljönämnden har något att invända.   
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria  
läkemedel 2014-09-30, § 66/socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-26. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-10-14, § 151. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-10-28, § 258. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Socialförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 28 Sammanträdesordning 2015 för kommunfullmäktige 

KS0660/14 

Beslut 
Kommunfullmäktiges sammanträdesordning för 2015, daterad 2014-
10-27, fastställs. 

Sammanfattning 
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att sammanträdesordningen 
för kommunfullmäktige ska fastställas senast i december månad. 

Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesordning för kommunfullmäktige 2015, daterad 
2014-10-27. 

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

 

Sänds till 
Nämnder/styrelser (inkl. sammanträdesordning) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 29 Bildande av naturreservatet Sanders gammelskog i Falu 
kommun 

 

Beslut 
1. Naturreservatet Sanders gammelskog bildas i enlighet med  

upprättat förslag till beslut med föreskrifter, daterat den 23 
september 2014, med tillhörande skötselplan, daterad den 23 
september 2014. 

2. Paragrafen justeras på Rådhuset fredagen den 7 november 2014,  
kl. 15.00. 

Sammanfattning 
Sanders gammelskog har länge varit känt som ett skogsområde med höga 
naturvärden genom att den tidigare markägaren Bergvik Skog AB har pekat 
ut det som en nyckelbiotop och att den ideella naturvården har genomfört 
inventeringar av svampar. Flera fynd av rödlistade svampar har gjorts vid 
inventeringarna. 

Den ideella naturvården lämnade 2010 in en begäran till länsstyrelsen om  
att bilda ett statligt naturreservat av området. Länsstyrelsen bedömde att det 
inte var är ett lämpligt objekt utifrån sina strategier för skydd av skog men 
inledde en diskussion med Falu kommun om att det skulle kunna vara ett 
möjligt objekt för en delad finansiering mellan staten och kommunen.  

Falu kommun har klassat Sanders gammelskog som särskilt värdefull efter 
metodiken i Falu kommuns naturvårdsprogram som kommunfullmäktige 
antog den 10 juni 2010. Grunden för klassningen är att området har mycket 
höga biologiska värden, är tätortsnära och viktigt för det rörliga friluftslivet 
samt att det är förhållandevis stort. Enligt naturvårdsprogrammet ska Falu 
kommun arbeta för att bevara särskilt värdefulla naturområden. Med 
utgångspunkt i klassningen och länsstyrelsens bedömning om möjlig 
delfinansiering så inledde länsstyrelsen och miljönämnden en diskussion 
med Bergvik Skog AB om köp av marken för bildande av ett naturreservat. 
Bergvik Skog AB var positiv till att sälja marken. 

Falu kommun, genom miljönämnden, ansökte hösten 2013 om 
markåtkomstbidrag från Naturvårdsverket för 50 % av köpeskillingen vilket 
även Naturvårdsverket beviljade. Markköpet slutfördes den 15 september 
2014 och Falu kommun är nu ägare av området.  

Processen med att bilda naturreservat inleddes genom att miljönämnden den 
21 maj 2014 beslutade om att skicka ut ett förslag på föreskrifter och en 
skötselplan fram till den 20 september 2014. Miljöförvaltningen har arbetat 
om förslaget på föreskrifter och skötselplanen efter remissen som nu ligger 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

till grund för bildandet av naturreservatet Sanders gammelskog. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från miljönämnden 2014-10-01, § 66. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-10-28, § 259. 

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

 

Sänds till 
Miljönämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 30 Anmälningsärenden  

KS0081/14 

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av anmälda ärenden.  

Sammanfattning 
Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden 

• Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2014-09-25 § 56,  
Svar på medborgarförslag Staty på skridskoåkare.  

Kultur- och ungdomsnämnden avslår medborgarförslaget och ber 
förvaltningen att i samverkan med trafik- och fritidsförvaltningen 
och stadsbyggnadskontoret ta fram förslag på utsmyckning på den 
föreslagna platsen. 
Dnr KS0521/13. 

• Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden  2014-09-25 § 55, Svar 
på medborgarförslag Uppför en staty av Bempa på Lugnet och kalla 
bandyarenan Bempavallen.  

Kultur- och ungdomsnämnden avslår medborgarförslaget och ber 
namnkommittén att ta ställning till namnförslaget: Bempavallen.  
Dnr KS0665/13. 

• Revisionsrapport över granskning av ventilationsprojekt vid 
Lugnetgymnasiet. 
Dnr KS0589/14. 

• Skrivelse till kommunfullmäktiges ledamöter från de fackliga 
organisationerna angående satsning på skolan. 
Dnr KS0014/14. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 31 Medborgarförslag Bilparkering för torghandel 

KS0605/14 

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

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun ska erbjuda avgiftsfri 
bilparkering för torghandlare. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-10-15. 

 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 32 Medborgarförslag Falun bör ansluta sig till Cittaslow 

KS0612/14 

 

Beslut 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falun ska ansluta sig till det inter-
nationella nätverket mellan mindre kommuner, Cittaslow.  
Nätverket har sitt ursprung i Slow Foodrörelsen, som är emot snabb-
matfenomenet. Det finns drygt 50 kriterier som Cittaslow jobbar med. De är 
fördelade på sex huvudområden: Miljö, infrastruktur, stadsplanering, lokal 
produktion, gästfrihet och information/engagemang. Nätverket består av ca 
120 kommuner. Ett nordiskt nätverk för Cittaslow är under uppstart. 
Falköpings kommun är den första i Sverige som är medlem i nätverket. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-10-15. 

 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 33 Medborgarförslag Gör en cykelväg längs med E16 från 
utfarten Steffens väg till rondellen vid Z-krogen 

 KS0613/14 

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

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att en cykelväg byggs längs med E16 från 
utfarten från Steffens väg till rondellen vid Z-krog. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-10-15. 

 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-11-06 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 34 Medborgarförslag Rökfria lekplatser inom hela Falu 
kommun 

KS0588/14 

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

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att samtliga lekplatser i kommunen ska  
vara rökfria miljöer och att det tydliggörs såväl på platsen som genom 
kommunens informationskanaler. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-10-02. 

 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-11-06 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 35 Medborgarförslag Ändra Falu Parkering AB:s 
parkeringsavgifter 

KS0604/14 

Beslut 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falu Parkering AB:s parkeringsavgifter 
ändras  
- att parkeringsavgifterna återgår till tidigare nivåer, 

- att avgifter efter kl. 18.00 och 15.00 lördagar tas bort omedelbart, 

- att söndagar och helgdagar åter ska vara avgiftsfria samt 

- att en översyn görs, huruvida bolaget med dess nuvarande syfte, behövs i 
kommunen.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-10-13. 

 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren  
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-11-06 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 36 Medborgarförslag Falu fibernät behöver byggas ut i  
Falu kommuns glesbygd 

KS0621/14 

Beslut 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för 
handläggning och beslut. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falu fibernät byggas ut i Falu kommuns 
glesbygd i samband med anläggning av cykelväg mellan Boda och Svärdsjö. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-10-21. 

 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-11-06 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 37 Interpellation från Patrik Andersson (V) ställd till 
socialnämndens ordförande Christina Knutsson (S) 
angående Falu kommuns beredskap att hjälpa de 
hemlösa 

KS0004/14 

Beslut 
Interpellationen får ställas. 

Protokollsanteckning 
Interpellationen kommer att besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde  
den 27 november 2014. 

Sammanfattning 
Patrik Andersson (V) ställer i en interpellation frågor om Falu kommuns 
beredskap för att ta hand om och hjälpa de som är hemlösa i Falun inför 
vintern. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2014-11-03. 
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