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Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
Björn Ljungqvist 
Göran Forsén ej § 260-290 
Gunilla Franklin ej § 229, 233-250,252-272,277-290 Birgitta Hiertner § 229, 233-
    250,252-272,277-290 
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Kenneth Wåhlberg  (S) då han ej tjänstgör enligt ovan 
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Monica Jonsson (S) 
Agneta Ängsås (C) då hon ej tjänstgör enligt ovan 
Britt-Marie Romlin (C) då hon ej tjänstgör enligt ovan 
Maj Ardesjö (MP) då hon ej tjänstgör enligt ovan 
Lars Broman (MP) ej § 226, 227, 233-250,252-272,277-290 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
Kent Svens (M) då han ej tjänstgör enligt ovan 
Birgitta Hiertner (M) då hon ej tjänstgör enligt ovan 
Bertil Eek (M) 
Thomas Nilsson (V) 
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Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 226 Redovisning från kommunfullmäktiges 

dialoger 

    
 
Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Kommundirektör Dan Nygren redovisar från dialogerna som genomförts med samtliga 
nämnder. 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 227 Ansökan om kommunal borgen från 

Borgärdets Vägförening 

 KS0525/15  
Beslut 
 

Borgärdets Vägförening beviljas en kommunal borgen om 
maximalt 1 300 000 kronor under 10 år med en minskning med 
10 % per år, att användas i samband med förestående ombyggnad 
av gator och vägar i Svärdsjö.  

Reservation 
Folkpartiet Liberalerna befarar att detta beslut kan få rätt betydande 
konsekvenser vad gäller framtida borgensåtaganden. Därav reservationen 
som således inte ska ses som att vi definitivt tagit ställning emot borgen 
till samfällighetsföreningar som Borgärdets Vägförening. 

 
Sammanfattning 
Borgärdets Vägförening har inkommit med en ansökan daterad 9 september 
2015 rörande kommunal borgen uppgående till 1 300 000 kronor avseende 
kostnader för förstärkning och ytbeläggning av gator i Svärdsjö centrum 
inklusive ombyggnader i centrum. 
De totala kostnaderna beräknas uppgå till 2 250 000 kronor varav 
450 000 kronor uppges utgöra bidrag från Falu kommun (centrumom-
byggnad), härutöver svarar vägföreningen för 500 000 kronor och 
resterande del planerar man ska täckas genom banklån om 1 300 000 
kronor som ska amorteras under en 10-årsperiod.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag med justering. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-09-23.  

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-06, § 199. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S), Camilla Sparring (C), Patrik Liljeglöd (V), Göran Vestlund (C), Mats 
Nordberg (SD): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Håkan Hammar (M) med instämmande av Mikael Rosén (M) och Susanne Norberg (S): 
Enligt kommunstyrelsens förslag men att borgen ska minska med 10 % per år. 

Svante Parsjö Tegner (FP) och Dietmar Gleich (FP): Återremiss för att utreda beslutets 
konsekvenser för kommunen om fler föreningar ansöker om borgen i framtiden.  
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Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
Beslutsgång 
Ordföranden prövar först om ärendet ska avgöras idag mot Svante Parsjö Tegnér (FP) m fl 
förslag om återremiss och finner att ärendet ska avgöras idag.  

Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot Håkan Hammars (M) m fl 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Håkan Hammars förslag.  
_____________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Borgärdets Vägförening  

Ekonomikontoret 
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
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§ 228 Hemställan angående godkännande om 

borgensåtagande för Region Dalarna 

 KS0532/15  
Beslut 
 

Godkänna att Region Dalarna tecknar en proprieborgen om 
8 750 000 kronor för köp av 1,25 tågset.  

 
Sammanfattning 
Region Dalarna har inkommit med en hemställan daterad den 15 
september 2015 om att kommunen ska godkänna att förbundet tecknar en 
proprieborgen om 8 750 000 kronor för köp av tåg.  

Tåg i Bergslagen (TiB) har under en period hyrt tåg av Skånetrafiken. 
Detta hyresavtal upphör den 14 december 2015 och kan inte förlängas. 
Östgötatrafiken har tåg att sälja till en köpeskilling om totalt 35 mnkr. 
Avsikten är nu att låta vagnbolaget, AB Transitio, i vilket Region 
Dalarna är en av 20 ägare, köpa fem tågset varav Region Dalarnas andel 
är 1,25 tågset eller en fjärdedel av 35 mnkr (=8 750 000 kr).  

Enligt Region Dalarnas förbundsordning måste medlemmarna godkänna 
de borgensåtaganden som förbundet avser att ingå. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-09-23. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-06, § 200. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Mikael Rosén (M): Enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Region Dalarna  

Ekonomikontoret  
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Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 229 Kommunens delårsrapport 2015-08-31 med 

årsprognos för Falu kommun samt 
revisionsrapport 

 KS0418/15  
Beslut   
 

1. Delårsrapport 2015-08-31 för Falu kommun godkänns.  

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

3. Kommunrevisionens revisionsrapport biläggs delårsrapporten. 

 
Sammanfattning 
Ekonomikontoret har upprättat delårsrapport per den 31 augusti 2015 för 
Falu kommuns verksamheter. 

Ekonomichefen föredrar delårsrapporten och årsprognosen. 

Kommunrevisionens ordförande Leif Bergh föredrar revisorernas 
granskning av delårsrapporten. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-09-30. 

Delårsrapport 2015-08-31 Falu kommun. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-22, § 201. 

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2015-08-31. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S), Mikael Rosén (M), Svante Parsjö Tegnér (FP) och Erik Eriksson 
(MP): Enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Yttranden 

Patrik Liljeglöd (V) och Katarina Gustavsson (KD) yttrar sig i ärendet. 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunala bolag  

Kommunstyrelsekontoren  

Ekonomikontoret  
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§ 230 Redovisning av ej slutförda medborgarförslag 

 KS0023/15  
Beslut 

Stadskansliets redovisning av medborgarförlag som inte färdigbehandlats 
den 26 augusti 2015 godkänns.  

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning årligen 
vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de medborgar- 
förslag som inte färdigbehandlats. 
 
Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 9 april 
2015. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-07-02. 

Sammanställning av medborgarförslag som inte färdigbehandlats den 26 augusti 2015. 

Protokoll från utvecklingsutskott 2015-09-14, § 72. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-22, § 202. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Stadskansliet  
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§ 231 Redovisning av ej slutförda motioner  
 KS0023/15  
Beslut 
                   Stadskansliets redovisning av motioner som inte färdigbehandlats 
 den 26 augusti 2015 godkänns. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning årligen vid 
kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de 
motioner som inte färdigbehandlats. 

Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 9 april 
2015. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-08-26. 

Sammanställning av motioner som inte färdigbehandlats den 26 augusti 2015. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-09-15, § 36. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-22, § 203. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Yttranden 
Patrik Liljeglöd (V), Katarina Gustavsson (KD), Jonny Gahnshag (S), Åsa Nilser (FP), 
Anna Hägglund (C) och Christer Carlsson (M) yttrar sig i ärendet. 
 
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Stadskansliet   
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Falu kommun 
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§ 232 Förändrat aktieägaravtal med Svenska 

Skidspelen AB 

 KS0225/15  
Beslut 
 

1. Förslag till aktieägaravtal och bolagsordning godkänns. 

2. Falu kommun ställer sig bakom den riktade nyemissionen, 
förutsatt godkännande av Svenska Skidspelen AB:s 
bolagsstämma.    

3. Falu kommun tecknar sig härmed för 225 aktier à 500 kronor, 
totalt 112 500 kronor. 

4. Finansiering sker via eget kapital. 

 
Reservation 
Svante Parsjö Tegnér (FP) reserverar sig mot beslutet. Folkpartiet Liberalerna ser positivt 
på att det sluts ett avtal mellan Svenska skidförbundet, Svenska skidspelen och Falu 
kommun. Det arbete som utförs i idrottsföreningar är av oersättligt värde och det är bra om 
det ges ett tydligt ramverk. Men avtalet borde omfattas av offentlighetsprincipen (se 
yrkande återremiss). Vi är också emot följande formulering under punkt 12.3 ”Om 
tillräcklig majoritet uppnås i förhållande till frågor som omfattas i artikel 12.2 förbinder sig 
samtliga parter att rösta för det aktuella beslutet”. Protokoll ska avspegla vilka 
ståndpunkter som kom fram vid ett möte. Den här formuleringen minskar insynen i 
bolaget. 
 
Patrik Liljeglöd (V) reserverar sig mot beslutet.  
 
Sammanfattning 
Dialog har förts under det gångna året om hur världscupen ska arrangeras och vilka 
roller de olika organisationerna ska ha. Ett principdokument som beskriver detta har 
tagits fram och godkänts av kommunfullmäktige den 9 april 2015. Syftet med att ta in fler 
ägare i bolaget är att skapa en organisation som säkrar erfarenheterna från VM, säkrar 
Svenska Skidförbundets kompetens och erfarenheter samt skidspelsföreningarnas 
engagemang. Kommunfullmäktige beslutade därför i juni 2015 att anta aktieägaravtal och 
att teckna sig för aktier i det nya bolaget. Svenska Skidspelen AB och Svenska 
Skidförbundet har behövt reglera ytterligare förutsättningar i samarbetet vilket medfört att 
aktieägaravtal, bolagsordning och värdet av aktierna har förändrats.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag aktieägaravtal oktober 2015. 



 Sammanträdesprotokoll 17 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
Gällande bolagsordning 1998-11-04. 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-09-30. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-22, § 205. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C) med instämmande av Mikael Rosén (M): Enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Patrik Liljeglöd (V): Avslag.  

Svante Parsjö Tegnér (FP) och Åsa Nilser (FP): Återremiss på följande punkter: Avsnitt 11 
Insyn i bolaget skrivs så att bolaget omfattas av kommunallagens offentlighetsprincip. 
Avsnitt 12.3 skriv om så att samtliga parters ställningstaganden syns i protokollet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden prövar om ärendet ska avgöras idag mot Svante Parsjö Tegnér (FP) förslag 
om återremiss och finner att ärendet ska avgöras idag.  

Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot Patrik Liljeglöd (V) 
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Yttranden 
Anders Runström (FAP) yttrar sig i ärendet. 
________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Kommundirektören 

Svenska Skidspelen AB 

Svenska Skidförbundet 

Ledningsförvaltningen 

 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 18 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 233 Godkännande av sammanträdesplan 2016 för 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
dess utskott 

 KS0571/15  
  

Beslut 
Kommunfullmäktiges sammanträdesplan för 2016 godkänns. 

 
Sammanfattning 
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att sammanträdesplanen för 
kommunfullmäktige ska fastställas senast i december månad. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag på sammanträdesplan 2016 för kommunfullmäktige. 
  

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

 
Yttranden 
Susanne Norberg (S) och Lena Johnsson (S) yttrar sig i ärendet. 
 
________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder/förvaltningar  



 Sammanträdesprotokoll 19 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 234 Entledigande samt fyllnadsval av huvudman i 

Bjursås Sparbank 

  KS0002/15 
Beslut 
 

1. Magnus Johansson (FP) entledigas från uppdraget som huvudman i Bjursås 
Sparbank.   
 

2. Jon Bylund (FP) utses som ny ledamot i Bjursås Sparbank. 
 
Sammanfattning 
Magnus Johansson (FP) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som 
huvudman i Bjursås Sparbank.  
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2015-09-21. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Entledigad/vald 

Förtroendemannaregistret 

 
 
 
 
 

 

  



 Sammanträdesprotokoll 20 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 

§ 235 Entledigande samt fyllnadsval av ersättare i 
val- och demokratinämnden 

  KS0002/15  
Beslut 
 

1. Staffan Terning (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i val- och 
demokratinämnden.   
 

2. Annette Norell (SD) utses som ny ersättare i val- och demokratinämnden. 
 

Sammanfattning 
Staffan Terning (SD) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som 
ersättare i val- och demokratinämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2015-10-06. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Entledigad/vald    

Förtroendemannaregistret 

Val- och demokratinämnden 
  



 Sammanträdesprotokoll 21 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 

§ 236 Fyllnadsval som ersättare i val- och 
demokratinämnden 

 KS0002/15    
Beslut 

 
Joakim Gåfvels (FP) utses som ny ersättare i val- och demokratinämnden. 

 
Sammanfattning 
Ann Lagerby (FP) entledigades från uppdraget som ersättare i val- och demokratinämnden 
på kommunfullmäktige den 7 maj 2015 och fyllnadsval ska göras på dagens sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2015-04-28. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Entledigad/vald 

Förtroendemannaregistret 

Val- och demokratinämnden 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 22 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 

§ 237 Val av nämndemän till Falu Tingsrätt 
   KS0002/15 
 
Beslut 
Till nämndemän i Falu Tingsrätt utses föreslagna förtroendevalda (bilaga § 237). 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse nämndemän till Falu Tingsrätt. Nämndemännen utses  
på fyra år fr o m 1 januari 2016.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Falu Tingsrätt 

Valda 

Förtroendemannaregistret 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 23 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 

§ 238 Fyllnadsval av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden 

   KS0002/15 
 
Beslut 

1. Per Dicander (S) entledigas från uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 

2. Mattias Hedlund (S) utses som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning 
Per Dicander (S) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare 
i barn- och utbildningsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2015-06-29. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Entledigad/vald 

Förtroendemannaregistret 

Barn- och utbildningsnämnden 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 24 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 

§ 239 Val av revisor för Falu kommuns förvaltade 
stiftelser 

   KS0002/15 
Beslut 

Margareta Sandberg utses som auktoriserad revisor för Falu kommuns förvaltade 
stiftelser. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattar beslut om revisor för Falu kommuns förvaltade stiftelser i 
enlighet med förteckning i kommunens årsredovisning för 2015.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Vald 

Förtroendemannaregistret 

 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 25 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 240  Anmälningsärenden 

  KS0081/15  
Beslut 
 
Kommunfullmäktige har tagit del av anmälda ärenden. 
 
Sammanfattning 
Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden   
 

1. Socialförvaltningens rapportering av ej verkställda beslut LSS andra kvartalet 2015 
Till kommunfullmäktige anmäls att totalt 34 ej verkställda beslut enligt 28 § f-g 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har inrapporterats till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)    KS0020/15 
 

2. Rapportering av socialnämndens fattade beslut 2014   KS0020/15 
 

3. Beslut från Länsstyrelsen Dalarna om ny ledamot i kommunfullmäktige from 2015-
08-31 tom 2018-10-14. Efter avgående ledamot Kicki Stoor (V) är Marie Arvidsson 
(V) ny ledamot och Ola Norrlander (V) ny ersättare   KS0002/15 
 

4. Beslut från Länsstyrelsen Dalarna om ny ledamot i kommunfullmäktige from 2015-
08-31 tom 2018-10-14. Efter avgående ledamot Wanja Kaufmann (MP) är Mats 
Wiklund (MP) ny ledamot och Lars Broman (MP) ny ersättare  KS0002/15 
 

5. Revisionsrapport över Granskning av delårsrapport per 2015-08-31  KS0587/15 
 

6. Revisionsrapport Granskning av Gemensam Nämnd för Upphandlingssamverkan 
      KS0536/15 
 

7. Revisionsrapport över Granskning av VM-bolaget   KS0534/15 
 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 26 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 241 Delegationsärenden 

   KS0620/15 

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av delegationsärenden. 
 

Sammanfattning 
Till kommunfullmäktige redovisas följande delegationsärenden.  
 

1. Motion från Bo Lindén (SD) Hörselfrämjande åtgärder i kommunens möteslokaler, 
KS533/15. Remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 
2. Motion från Svante Parsjö Tegnér (FP) Överför ansvaret för kommunsens 

personalparkeringar från Falu P AB, KS 561/15. Remitteras till kommunstyrelsen 
för beredning. 

 
3. Motion från Svante Parsjö Tegnér (FP) Prova att sälja Hedstugan i Svärdsjö. 

Remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

4. Motion från Mikael Rosén (M) Christina Haggren (M) Mats Dahlberg (M) Björn 
Ljungqvist (M) och Christer Carlsson (M) Bygg om Korsnäsvägen, KS0599/15 
Remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

5. Motion från Dietmar Gleich (FP) Säkra ån och Faluns centrum, KS0609/15  
Remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 27 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 242 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) 

Förbättrat brandskydd för de äldre 

 KS0369/14  

Beslut 
1. Motionen är besvarad. 

 
2. Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att i samråd med Räddningstjänsten  

Dala Mitt ta fram en checklista att användas vid riskinventering i ordinärt 
boende. 

 
Sammanfattning 
I en motion från Katarina Gustavsson föreslås åtgärder i form av riskinventering 
och utbildning av omvårdnadsnämndens personal för att öka brandskyddet för de 
äldre.  
Motionen har bordlagts på de tre senaste kommunfullmäktigesammanträdena. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2014-05-09. 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-27. 

Protokoll från serviceutskottet 2015-04-15, § 44. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-28, § 90. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Katarina Gustavsson (KD): Motionen bifalls. 
 
Beslutsgång 

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

Yttranden 

Anna Hägglund (C) yttrar sig i ärendet. 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 28 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen  

Ledningsförvaltningen 

Omvårdnadsnämnden 

Räddningstjänsten Dala Mitt 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 29 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 243 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) 

Verka för att delade turer med obetalad tid 
emellan tas bort inom vård och hemtjänst 

 KS0329/14  
Beslut 
 

1. Motionen bifalls gällande att verka för att ofrivilliga delade turer med flera  
timmars obetald tid emellan inte ska förekomma. 
 

2. Motionen avslås gällande inga turer under 5 timmar.  
 

3. Motionen avslås gällande att önskescheman ska råda vid planering av  
arbetstiden på samtliga enheter i Falu kommun. 

 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att de delade turerna tas bort och att personalen 
ska lägga sina scheman själva.  

Motionen har bordlagts på de två senaste kommunfullmäktigesammanträdena. 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2014-04-23. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2015-04-22, § 29/tjänsteskrivelse 2014-07-29. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-05-26, § 23. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-09, § 118.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Katarina Gustavsson (KD): Enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Patrik Liljeglöd (V): Motionen är besvarad. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Motionären 

Omvårdnadsnämnden  



 Sammanträdesprotokoll 30 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 244 Svar på motion från Mats Dahlström (C) Angeta 

Ängsås (C) Anna Hägglund (C) Dan Westerberg 
(C) Ge hemsjukvården tydligt ansvar att ta 
över i det ögonblick patienten skrivs ut från 
sjukhuset 

 KS0545/14  
Beslut 

1. Motionen bifalls. 
 

2. Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att göra de anpassningar av modellen 
som krävs för att tillämpa den i Falun.  

 
Sammanfattning 
Mats Dahlström, Agneta Ängsås, Anna Hägglund och Dan Westerberg föreslår i en motion 
att ge hemsjukvården tydligt ansvar att ta över i det ögonblick patienten skrivs ut från 
sjukhuset.  
Motionen har bordlagts på de två senaste kommunfullmäktigesammanträdena. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2014-09-10. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2015-04-22/tjänsteskrivelse 2015-04-10. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-05-26, § 26. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-09, § 121.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Agneta Ängsås (C): Enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
_______________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 

Omvårdnadsnämnden 

 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 31 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 245 Svar på motion från Åsa Nilser (FP) och Svante 

Parsjö Tegnér (FP) Insyn och öppenhet i Falu 
kommun 

 KS0556/11  
  
Beslut 

Motionen är besvarad då förslaget är beaktat i kommunikationsplattformen för  
Falu kommun. 

 

Sammanfattning 
Åsa Nilser och Svante Parsjö Tegnér föreslår i en motion att  
Falu kommuns informationspolicy revideras för att öka öppenhet och insyn. 
Motionen har bordlagts på de två senaste kommunfullmäktigesammanträdena. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2011-10-12. 

Kommunikationskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-26. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-05-26, § 27. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-09, § 122. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Yttranden 
Svante Parsjö Tegnér (FP), Jonny Gahnshag (S), Susanne Norberg (S), Patrik Liljeglöd (V) 
och Åsa Nilser (FP) yttrar sig i ärendet. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Motionärerna 

Kommunikationskontoret 

 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 32 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 246 Svar på motion från Mats Dahlström (C) och 

Anna Hägglund (C) Öka takten i arbetet att 
avgifta vardagen i Falu kommun 

 KS0170/14  
 

Beslut 

Motionen bifalls genom de förslag som den gemensamma remissgruppen föreslår 
på motionens olika punkter. 

 
Sammanfattning 
Mats Dahlström och Anna Hägglund föreslår i en motion att Falu kommun  

• Gör en kartläggning var i kommunens verksamhet som giftiga ämnen kan finnas. 
• Med stöd av miljömålet att kommunenen ska vara giftfri, gör sig av med giftiga 

ämnen i sin verksamhet. 
• Ställer krav på giftfria produkter vid upphandling genom Upphandlingscenter i 

Ludvika och kompletterande inköp i egen regi, med stöd av de kriterier som 
Miljöstyrningsrådet anger. 

• Ska agera kunskapshöjande gällande de gifter som finns runt om oss. 

Motionen har bordlagts på de två senaste kommunfullmäktigesammanträdena. 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2014-02-10. 
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2015-03-25 § 38/tjänsteskrivelse  
2015-02-23. 

Protokoll från ledningsutskottet 2015-05-28, § 59. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-09, § 123. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Jessica Wide (S): Enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Serviceförvaltningen 

Upphandlingscenter i Ludvika 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 33 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 247 Svar på motion från Lars Broman (MP), Erik 

Eriksson (MP), Richard Holmqvist (MP) och 
Linnea Risinger (MP) Klimatpåverkan och 
planetens framtid i fullmäktigebeslut 

 KS0302/14  
Beslut 

Motionen är besvarad genom att hållbar utveckling ska beaktas i 
alla beslut som fattas i Falu kommun. 

 
Sammanfattning 
Lars Broman, Erik Eriksson, Richard Holmqvist och Linnea Risinger föreslår i en motion 
att samtliga beslut i kommunfullmäktige testas enligt en klimatchecklista och där följande 
frågor prövas inför beslut, 

• Har detta ärende någon påverkan på klimatets och planetens framtid? 

• Om så är fallet, är då förslag till beslut sådant att det verkar i rätt riktning d.v.s. 
minskad negativ påverkan på klimatet och på planetens temperatur? 

Motionen har bordlagts på de två senaste kommunfullmäktigesammanträdena. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Motionen 2014-04-07. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-08. 

Protokoll från ledningsutskottet 2015-05-28, § 60. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-09, § 124. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Erik Eriksson (MP), Jessica Wide (S), Svante 
Parsjö Tegnér (FP), Richard Holmqvist (MP): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Patrik Liljeglöd (V) och Mika Savolainen (M): Motionen bifalls. 
 

Beslutsgång 

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



 Sammanträdesprotokoll 34 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 35 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 248 Svar på motion från Lars Runsvik (M) och 

Håkan Hammar (M) Gratis parkering i innerstan 

 KS0408/14  
Beslut 

Motionen avslås då den planerade bilfria dagen inte kommer att  
innebära att hela innerstaden kommer att stängas av. 

 
Sammanfattning 
Håkan Hammar och Lars Runsvik föreslår i en motion att frågan om fri parkering i 
innerstaden prövas som kompensation för förlorade intäkter för affärsinnehavarna när den 
bilfria dagen genomförs tidigast 2015 enligt kommunfullmäktiges beslut den 13 februari 
2014. 
Motionen har bordlagts på de två senaste kommunfullmäktigesammanträdena. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Motionen 2014-06-04. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-12-04, § 161/tjänsteskrivelse  
2014-11-14. 

Svar från Falu P 2015-05-13. 

Protokoll från ledningsutskottet 2015-05-28, § 61. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-06-09, § 125. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Yttranden 
Håkan Hammar (M) yttrar sig i ärendet. 
 

_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Motionärerna 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  



 Sammanträdesprotokoll 36 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 249 Svar på motion från Anna Hägglund (C) 

Behovet av risk- och sårbarhetsanalys och ett 
brett klimatanpassningsarbete i Falu kommun 

 KS0392/12  
Beslut 
 

1. Motionen bifalls. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under mandatperioden påbörja integrering  

av klimatanpassning i Falu kommuns geografiska risk-och sårbarhetsanalys. 
Genomförandet av integrerad klimatanpassning i den kommunala risk-och 
sårbarhetsanalysen bedöms inte innebära några kostnader utöver redan befintliga 
personalresurser. Avhängigt vad som framkommer i risk-och sårbarhetsanalysen 
beträffande behov av finansieringsstöd för specifika klimatanpassningsåtgärder 
framläggs dessa till beslutsfattande nämnd.  

 
Sammanfattning 
Anna Hägglund föreslår i sin motion från maj 2012 att Falu kommun beslutar inleda ett 
brett inriktat klimatanpassningsarbete för att göra Falun mer robust och bättre kunna möta 
konsekvenserna av den globala klimatförändringen. Motionären föreslår en klimatanpassad 
risk-och sårbarhetsanalys som grund för planering av skyddsåtgärder, i syfte att minska 
skaderisker på samhällsviktiga verksamheter och anläggningar. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott återremitterade motionen den 21 maj 2013 till 
stadskansliet med begäran om kostnadsanalys. 

Falu kommuns klimatanpassningsarbete har gått framåt sedan motionen senast 
behandlades. Kommunfullmäktige har antagit Översiktsplan Falun-Borlänge i juni 2014 
som pekar ut riktningen för en mer klimatanpassad planering av kommunal verksamhet. I 
september 2014 antogs Miljöprogram 2020 där flera mål och klimatpåverkande åtgärder 
fastställs gällande kommunens arbete för ett hållbart samhälle.  

Som en följd av kommunens översvämningsproblematik inrättades den 1 juli 2015 tjänsten 
Vattensamordnare i Falu kommun. Vattensamordnaren har bland annat i uppgift att, i 
samverkan med lokala och regionala aktörer, analysera risker och föreslå klimatanpassade 
skadeförebyggande åtgärder. 
 
Motionen har bordlagts på det senaste kommunfullmäktigesammanträdet. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
  
Beslutsunderlag 
Motionen 2012-05-11. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-07-20. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-08-25, § 191. 
 



 Sammanträdesprotokoll 37 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Jessica Wide (S) och Veronica Zetterberg (M): 
Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Yttranden 
Anna Hägglund (C) yttrar sig i ärendet. 
 
________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Motionären 

Stadskansliet 

Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 38 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 250 Svar på motion från Ove Raskopp (--) 

Inventering av Falu kommuns möjligheter att 
vara självförsörjande vid en global katastrof 

 KS0264/12  

Beslut 
Motionen är besvarad genom att Falu kommun uppfyller de lagkrav som ställs 
enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. 

 

Sammanfattning 
Ove Raskopp föreslår i en motion att Falun bör inventera kommunens möjligheter till 
självförsörjning vid en global katastrof, samt planera för säkerställande av kommun- 
invånarnas överlevnad i händelse av allvarlig och långvarig katastrofsituation. 

 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Motionen 2012-03-04. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-07-15. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-08-25, § 192.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Yttranden 
Patrik Liljeglöd (V) yttrar sig i ärendet. 

___________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Motionären 

Stadskansliet 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 39 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 251 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) 

Hantering av kommunala verksamheters årliga 
över- och underskott 

 KS0716/12  
Beslut 

 
Motionen avslås med motiveringen att det inte är aktuellt med fastställande av 
procenttal vid resultatöverföring.  

 
Sammanfattning 
Maria Gehlin föreslår i en motion följande för att kunna hantera kommunala verksamheters 
årliga över- och underskott 

• Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett generellt förslag på 
procenttalet för över- respektive underskott som kommunens verksamheter får ta 
med sig in i följande verksamhetsår.  

• Kommunfullmäktige fastställer ett procenttal för hur mycket kommunens 
verksamheter ska ta med sig in i kommande år så att man alltid vet vilka 
förutsättningar som gäller. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut 
att ledningsförvaltningen får i uppdrag att i arbetet med översyn av styrmodell beakta och 
pröva ekonomistyrningsprinciper kring resultatöverföring mellan år. 
  
Beslutsunderlag 
Motionen 2012-11-30. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-08-11. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-08-25, § 193.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Yttranden 
Maria Gehlin (FAP) och Patrik Liljeglöd (V) yttrar sig i ärendet. 
 
___________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Motionären  

Ekonomikontoret  



 Sammanträdesprotokoll 40 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 252 Svar på motion från Ove Raskopp (--) Fria 

debattörer i kommunfullmäktige 

 KS0335/13  
Beslut 

Motionen avslås med motiveringen att gällande regelverk i kommunallagen  
med därtill kopplad arbetsordning för fullmäktige i tillräcklig omfattning redan 
säkerställer och värnar den demokratiska processen. 

 
Sammanfattning 
Motionen har väckts av dåvarande ledamoten Ove Raskopp som föreslagit att ett antal 
platser i kommunfullmäktige upplåts till fria opolitiska debattörer att tillsättas utifrån ett 
särskilt inrättat personvalssystem.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2013-03-27. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-07-15. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-08-25, § 194.    
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

___________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Motionären 

Stadskansliet 

 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 41 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 253 Svar på motion från Ove Raskopp (--) Återköp 

och omfördelning av misskött mark 

 KS0337/13  
Beslut 

Motionen avslås med motiveringen att de kommunala möjligheterna 
till återtagande av mark från annan lagfaren ägare (äganderättsövergång)   
helt och hållet saknas i svensk lagstiftning. 
 

Sammanfattning 
Motionen har väckts av dåvarande ledamoten Ove Raskopp som föreslagit att  
kommunen återtar äganderätten till annans mark i de fall när bedömningen görs  
att marken misskötts inbegripet att byggnaderna därpå vanvårdats.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2013-03-31. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-07-15. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-08-25, § 195.    
 

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

 
___________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Motionären 

Stadskansliet 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 42 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 254 Svar på motion från Kicki Stoor (V) och Daniel 

Riazat (V) Demokrati i praktiken 

 KS0613/13  
 
Beslut 
 Motionen är besvarad i delen att låta möteshandlingar vara tillgängliga för 
 allmänheten inför beslut i kommunens beslutsfattande organ.  I övrigt avslås 
 motionen. 
 
Sammanfattning 
I en motion föreslår Kicki Stoor och Daniel Riazat dels att möteshandlingar ska vara 
tillgängliga för allmänheten inför beslut i de kommunala organen och dels att 
kommunstyrelsens sammanträden, med i lagen vissa angivna undantag, ska vara offentliga.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2013-10-22. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-07-26. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-08-25, § 196.   
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Svante Parsjö Tegner (FP), Mats Nordberg 
(SD), Jan E Fors (M) och Åsa Nilser (FP): Enligt kommunstyrelsens förslag.  

Patrik Liljeglöd (V): Motionen bifalls. 

Richard Holmqvist (MP): Bifall till att låta möteshandlingarna vara tillgängliga för 
allmänheten. I övrigt enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslutsgång  
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ordföranden kommer att pröva motionens två punkter, dels att möteshandlingar ska vara 
tillgängliga för allmänheten och dels att kommunstyrelsens sammanträden ska vara 
offentliga, var för sig gällande bifall mot kommunstyrelsens förslag.  

Ordföranden prövar först punkt ett, gällande möteshandlingar, bifall mot 
kommunstyrelsens besvarad och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Därefter prövas punkt två, gällande offentliga sammansträde, bifall mot 
kommunstyrelsens avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 



 Sammanträdesprotokoll 43 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
___________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Motionärerna 

Stadskansliet 

 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 44 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 255 Svar på motion från Knut C A Scherman (SD) 

Motverka vildsvinsproblemet genom betald 
jakt 

 KS0214/14  
Beslut 

Motionen avslås med motiveringen att generösa regler redan gäller för jakt på 
vildsvin samt att effekterna av föreslagna ekonomiska incitament för jakten är 
högst osäkra. 

 
Sammanfattning 
Knut C A Scherman föreslår i en motion att Falu kommun inför så kallade skattepengar på 
vildsvin i syfte att minska beståndet av djuren. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2014-02-25. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-07-16. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-08-25, § 197.   
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Knut C A Scherman (SD): Motionen bifalls. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
______________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Motionären 

Stadskansliet 

 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 45 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 256 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) 

att genom ekonomiskt stöd stimulera 
barnafödandet i Falun kommun 

 KS0357/14  
Beslut 

Motionen avslås med motiveringen att det kommunala kompetensområdet  
endast omfattar åtgärder/angelägenheter som främjar ett allmänt samhälleligt 
intresse, vilket innefattar ett principiellt förbud mot att ge ekonomiskt stöd på detta 
sätt åt enskilda kommuninvånare.  

 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att Falu kommun ger ett ekonomiskt bidrag  
med 5 000 kronor alternativt att skattelättnader ges med motsvarande belopp för varje 
nyfött barn i kommunen. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2014-05-07. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-06-15. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-08-25, § 198.    
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Jessica Wide (S), Dietmar Gleich (FP) och 
Knut C A Scherman (SD): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Yttranden 
Katarina Gustavsson (KD) yttrar sig i ärendet. 

___________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Motionären 

Stadskansliet 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 46 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 257 Svar på interpellation från Katarina 

Gustavsson (KD) ställd till berörd person 
angående besparingar på elever med 
invandrarbakgrund 

 KS0004/15  
 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson (KD) ställer en rad frågor till berörd person om besparingar på elever 
med invandrarbakgrund och dess konsekvenser. 
 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 september 2015 att interpellationen får ställas. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Katarina Gustavsson 2015-09-02. 

Svar på interpellation från Jessica Wide 2015-10-13. 

 

Yttranden 

Jessica Wide (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden redogör för sitt svar på 
interpellationen. 

Katarina Gustavsson (KD) tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

I debatten deltar Maj Ardesjö (MP) och Åsa Nilser (FP). 

Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad. 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 47 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 258 Svar på fråga ställd till socialnämndens 

ordförande Christina Knutsson (S) från Patrik 
Andersson (V) angående närvarorätt för 
personalföreträdare 

 KS0004/15  
 
Sammanfattning 
Patrik Andersson (V) ställer en fråga till Christina Knutsson (S) angående närvarorätt för 
personalföreträdare.  

 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 september 2015 att frågan får ställas. 
 
Beslutsunderlag 
Fråga från Patrik Andersson 2015-09-01. 

Svar på fråga från Christina Knutsson 2015-09-08. 

 

Yttranden 
Christina Knutsson (S) redogör för sitt svar på frågan. 

Patrik Liljeglöd (f d Andersson) (V) tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad. 
 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 48 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 259 Svar på interpellation från Katarina 

Gustavsson (KD) ställd till kommunalråd 
Susanne Norberg (S) angående eventuell 
skattehöjning 

 KS0004/15  
 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson ställer i en interpellation till kommunalråd Susanne Norberg 
tre frågor  
 

- Har du för avsikt att höja skatten i Falun utifrån de artiklar som varit i media? 
 
De två övriga frågorna gäller omvårdnadsnämndens område. 

- Anser du att det är rimligt att drar ner på antalet platser på korttidsboende samt drar 
ner på personal inom vård och omsorg? 

- Av vilken anledning vill du lägga fler boenden på entreprenad? 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 september 2015 att interpellationen får ställas. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Katarina Gustavsson 2015-08-28. 

Svar på interpellation från Susanne Norberg 2015-09-08. 

 

Yttranden 
Susanne Norberg (S) redogör för sitt svar på interpellationen. 

Katarina Gustavsson (KD) tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

I debatten deltar Jessica Wide (S), Pia Persson (V) och Anna Hägglund (C). 

Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad. 
 

 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 49 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 260 Svar på interpellation ställd till Susanne 

Norberg (S) från Björn Ljungqvist (M) 
angående personalpolitik 

 KS0004/15  
 
Sammanfattning 
Björn Ljungqvist ställer i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande  
Susanne Norberg frågan om det vid personalneddragningar är optimalt att i  
första hand skära i den personalstyrka som levererar den faktiska tjänsten. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 september 2015 att interpellationen får ställas. 

Interpellationen har överlämnats till Anna Hägglund (C) omvårdnadsnämndens ordförande 
för besvarande.  
 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Björn Ljungqvist 2015-08-18. 

Svar på interpellation från Anna Hägglund 2015-09-09. 

 

Yttranden 
Anna Hägglund (C) redogör för sitt svar på interpellationen. 

Björn Ljungqvist (M) tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

I debatten deltar Patrik Liljeglöd (V), Joakim Storck (C) och Pia Persson (V). 

Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad.  
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 50 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 261 Svar på interpellation ställd till Susanne 

Norberg (S) från Björn Ljungqvist (M) 
angående information vid beslut om 
nyinvesteringar av offentliga medel 

 KS0004/15  
 
Sammanfattning 
 
Björn Ljungqvist ställer i en interpellation till kommunalråd Susanne Norberg (S) 
frågor om den politiska majoriteten har tillfredställande information vid beslut om 
nyinvesteringar med offentliga medel. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 september 2015 att interpellationen får ställas. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Björn Ljungqvist 2015-08-18. 

Svar på interpellation från Susanne Norberg 2015-09-07. 
 
Yttranden 
Susanne Norberg (S) redogör för sitt svar på interpellationen. 

Björn Ljungqvist (M) tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

I debatten deltar Katarina Gustavsson (KD). 

Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad. 
  



 Sammanträdesprotokoll 51 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 262 Svar på medborgarförslag Bygg ett 

turistcenter vid gamla DD 

 KS0188/15  
 
Beslut 

Medborgarförslaget avslås då planavtal är tecknat och planarbetet  
pågår med inriktning att en livsmedelsbutik ska kunna stå klar  
under 2017. Fastigheten är därmed inte tillgänglig för annan användning. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att det byggs en ny anläggning för turistinformation för 
både Falun och resten av Dalarna, vid en av huvudinfarterna till Falun. 
Förslagsställarna menar att den gamla DD (Dala-Demokraten) fastigheten utgör en 
utmärkt placering för en sådan verksamhet. 
De föreslår att den gamla DD fastigheten rivs och ersätts av ett nybyggt Turist Center 
med tillhörande restaurang med förbindelser med såväl gruvan som centrum. 
Anläggningen ska ha en trevlig utsmyckning med träd och rabatter som matchar nya, 
liknande planteringar i själva gruvrondellen. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 2015-02-10. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-01.  

Visit Södra Dalarnas förslag 2015-05-26. 

Protokoll från utvecklingsutskott 2015-09-14, § 89. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-22, § 227. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Jan-Olof Montelius (M): Enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
_________________________________________________________________________ 

 
Beslutet skickas till 
Medborgarförslagsställaren 

Coop fastigheter AB 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Visit Södra Dalarna  



 Sammanträdesprotokoll 52 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 263 Svar på medborgarförslag Fria bussar i Falu 

kommun 

 KS0325/13  
 
Beslut 

Medborgarförslaget är besvarat i och med att beslut om utredning tagits där 
förslagets förutsättningar ingår. 
 

Delbeslut  
Kommunfullmäktige beslutar att förslagsställaren Maj Ardesjö, som då förslaget väcktes 
inte var förtroendevald utan medborgare, får yttra sig i ärendet. 
 
Reservation 
Dietmar Gleich (FP), Svante Parsjö Tegnér (FP), Åsa Nilser (FP) och Mathias Ohlson (FP) 
reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att medel avsätts för att göra den kommunala 
busstrafiken, kollektivtrafiken, avgiftsfri för alla. Även att Falu kommun i 
förlängningen ska arbeta för att bussarna inom kollektivtrafiken ska drivas av 
förnyelsebara drivmedel producerat på ett hållbart sätt med målet att de kommunala 
bolagen äger produktionen av drivmedlen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2013 att återremittera ärendet med 
motiveringarna att utreda möjligheterna att införa medborgarförslaget i begränsad 
omfattning, utreda miljö- och samhällsekonomiska konsekvenser, upprätta tydligare kalkyl 
kring den framräknade kostnadsökningen på 29 miljoner kronor samt belysa möjligheterna 
att samordna samhällsbetalda resor. 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 13 maj 2014 att Falu kommun 
tillsammans med Borlänge kommun begär att Dalatrafik genomför en utredning "fria 
bussar" och att det ingår i deras uppdrag att bistå kommunerna med underlag. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 2013-04-07. 

Gemensam tjänsteskrivelse ekonomikontoret och miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen 2015-08-05.  

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-08-26, § 128.  

Protokoll från utvecklingsutskott 2015-09-14, § 90. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-06, § 228. 
 



 Sammanträdesprotokoll 53 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Joakim Storck (C) och Helena Fridlund (S): 
Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Maj Ardesjö (MP) med instämmande av Patrik Liljeglöd (V): Återremiss eftersom 
utredningen inte är klar. 

Richard Holmqvist (MP): Återremiss och i det fall ärendet ska avgöras idag bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
Dietmar Gleich (FP) med instämmande av Svante Parsjö Tegnér (FP) och Mikael Rosén 
(M): Avslag. 

Thomas Nilsson (V): Motionen bifalls. 
 
Beslutsgång  
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

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

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande beslutsgång som godkänns av 
kommunfullmäktige. 

Ja-röst för frågan avgörs idag. 

Nej-röst för återremiss. 
 

Omröstningsresultat 
Med 44 ja-röster, 16 nej-röster och 1 frånvarande beslutar kommunfullmäktige att ärendet 
avgörs idag, bilaga § 263. 
 
Därefter prövar ordföranden kommunstyrelsens förslag (besvarad) mot dels bifallsyrkandet 
och mot dels avslagsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Yttranden 
Katarina Gustavsson (KD) och Pia Persson (V) yttrar sig i ärendet. 

__________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Medborgarförslagsställaren 
Ekonomikontoret 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  



 Sammanträdesprotokoll 54 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 264 Svar på motion från Björn Ljungqvist (M) 

Projekt Omstart del 1 definiera alla kommunala 
enheters grunduppdrag 

 KS0334/15  
 
Beslut 

Motionen avslås med motiveringen att det som föreslås redan är uppfyllt i de 
dokument som fastställs politiskt. 

 
Sammanfattning 
Björn Ljungqvist föreslår i en motion att lämplig instans, exempelvis kommundirektören 
tillsammans med förvaltningschefer och vd för de helägda kommunala bolagen, tydligt 
definierar vilket som är grunduppdraget för respektive enhet i hela kommunkoncernen.  
Uppdraget med definitioner dokumenteras och presenteras för kommunfullmäktige. 

 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-05-07.  

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-07-13. 

Protokoll från ledningsutskottet 2015-09-17, § 86. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-06, § 229. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Richard Holmqvist (MP) och Mats Nordberg 
(SD): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Björn Ljungqvist (M) och Mika Savolainen (M): Motionen bifalls. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Yttranden 
Pia Persson (V), Svante Parsjö Tegnér (FP), Patrik Liljeglöd (V) och Christer Carlsson (M) 
yttrar sig i ärendet. 
___________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Ekonomikontoret  



 Sammanträdesprotokoll 55 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 265 Svar på motion från Björn Ljungqvist (M) 

Projekt Omstart del 2 upprätta detaljerad 
tjänstekatalog för alla kommunala enheter 

 KS0335/15  
Beslut 

Motionen avslås med motiveringen att det som föreslås redan är uppfyllt  
i de dokument som fastställs politiskt.  

 
Sammanfattning 
Björn Ljungqvist föreslår i en motion att en total uppdaterad tjänstekatalog upprättas för 
varje resultatenhet i Falu kommunkoncern. Denna tjänstekatalog ska inte begränsas till 
sammanslagna poster som t ex ”grundskola”.  
  
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-05-07.  

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-07-31. 

Protokoll från ledningsutskottet 2015-09-17, § 87. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-06, § 230. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Mats Nordberg (SD): Enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
___________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Motionären 
Ekonomikontoret 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 56 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 266 Svar på motion från Björn Ljungqvist (M) 

Projekt Omstart del 3 granska och prioritera 
tjänstekatalogen 

 KS0336/15  
Beslut 

Motionen avslås med motiveringen att det som föreslås redan är uppfyllt i  
de dokument som fastställs politiskt.  

 
Sammanfattning 
Björn Ljungqvist föreslår i en motion att lämplig instans, exempelvis kommun- 
revisionen, får i uppdrag att genomföra granskning av kommunkoncernens tjänste- 
katalog.  
 
Granskningen görs mot bakgrund av det som har definierats som varje enhets 
grunduppdrag. Varje enskild tjänst rangordnas tydligt, där exempelvis rang A innebär 
”tydligt grunduppdrag” och där rang C innebär ”otydlig koppling till grunduppdraget”.  
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-05-07.  

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-07-31. 

Protokoll från ledningsutskottet 2015-09-17, § 88. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-06, § 231. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Mats Nordberg (SD): Enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
_____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Motionären 
Ekonomikontoret 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 57 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 267 Svar på motion från Björn Ljungqvist (M) 

Projekt Omstart del 4 åtgärd utifrån definition, 
tjänstekatalog och prioritering av Falu 
kommuns verksamhet 

 KS0337/15  
Beslut 
 

Motionen avslås med motiveringen att det som föreslås redan är uppfyllt i de 
dokument som fastställs politiskt.  

 
Sammanfattning 
Björn Ljungqvist (M) har i en motion yrkat ”Att lämplig instans, exempelvis 
kommundirektör tillsammans med kommunstyrelse, lägger ett förslag på vilka kommunala 
tjänster/produkter som ska förstärkas, omfördelas till annan enhet eller avvecklas. Att detta 
förslag görs med utgångspunkt från den prioritering som har gjorts av oberoende part 
(exempelvis konsult på uppdrag av kommunrevisionen). Att avsteg från den föreslagna 
prioriteringen tydligt ska motiveras och kostnadsberäknas.”  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-05-07. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-07-31. 

Protokoll från ledningsutskottet 2015-09-17, § 89. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-06, § 232. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Mats Nordberg (SD), Richard Holmqvist (MP),  
Joakim Storck (C) och Mikael Rosen (M): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Björn Ljungqvist (M) med instämmande av Svante Parsjö Tegnér (FP) och Anders 
Runström (FAP): Motionen bifalls. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Yttranden 
Jan E Fors (M), Patrik Liljeglöd (V), Camilla Sparring (C), Thomas Nilsson (V) och Anna 
Hägglund (C) yttrar sig i ärendet. 

 



 Sammanträdesprotokoll 58 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
 _____________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Motionären 
Ekonomikontoret 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 59 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 268 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) 

Låt pensionärerna åka gratis kollektivtrafik 
mellan klockan 10-14 

 KS0412/15  
Beslut 

Motionen är besvarad med motiveringen att utredning av avgiftsfria 
resor inom kollektivtrafiken redan beslutats. 
 

Reservation 
Katarina Gustavsson (KD) reserverar sig mot beslutet: Vi vill möjliggöra för fler 
ålderspensioner att delta i kommunens kultur och föreningsliv samt motverka isolering. 
Med vårt förslag kan många äldre få bättre livskvalitet och upprätthålla de sociala 
kontakterna samt kommer kollektivtrafik att användas mer effektivt. 

 
Protokollsanteckning  
Lämnas av Richard Holmqvist (MP): Motionen är väl i linje med mitt förslag på 
kommunfullmäktige 2013-11-21 men behöver utredas vad avser tidsintervall, avgiftsnivå 
och kategori som ska få nedsatt taxa, allt i relation till kostnader för genomförandet. 
 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att det införs frikort/seniorkort som ger rätt 
till gratis resor för pensionär under lågtrafik i Falu kommun då det är minst passagerare, 
exempelvis mellanklockan 10-14. 
Denna motion är direkt kopplad till ett pågående utredningsarbete kring avgiftfritt resande 
i Falu kommun som utgår från ett medborgarförslag som lämnades in i april 2013. 

Ekonomikontoret föreslår att motionen avslås. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-06-11. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-08-05. 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-08-26, § 129. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-09-14, § 91. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-06, § 233. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C) med instämmande av Susanne Norberg (S) och Knut C A Scherman 
(SD): Enligt kommunstyrelsens förslag. 



 Sammanträdesprotokoll 60 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 

Katarina Gustavsson (KD) med instämmande av Mikael Rosén (M) och Pia Persson (V): 
Motionen bifalls.  

Richard Holmqvist (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag med protokollsanteckning. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förlag.  
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Motionären  

Ekonomikontoret 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
   



 Sammanträdesprotokoll 61 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 269 Svar på motion från Björn Ljungqvist (M) 

Effektivisera bygglovsprocessen genom 
modern ärendehantering 

 KS0332/15  
Beslut 

Motionen är besvarad.  
 
Sammanfattning 
Björn Ljungqvist föreslår i en motion att Falu kommun inleder ett försök att inrätta en 
modem hantering av bygglovsansökningar enligt modellen om "första och andra linjen". 
Där första linjen utgörs av enklare ärenden som handläggs direkt i kontaktcentret. 
Andra linjen är svårare ärenden som kräver mer handläggning. 
Motionären vill att denna ärendehantering utvecklas till att omfatta all tillståndshantering 
i kommunen om försöket med bygglov faller väl ut. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-05-07. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-10.  

Protokoll myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 2015-06-18, § 107.  

Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-09-14, § 92. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-06, § 234. 

 

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

Yttranden 
Björn Ljungqvist (M) yttrar sig i ärendet. 

_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Motionären 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 62 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 270 Svar på motion från Madelene Vestin (SD) m fl 

Ta krafttag mot tiggeri i Falu kommun 

 KS0324/15  
Beslut 

Motionen avslås med motiveringen att Falu kommun följer nuvarande  
lagstiftning och riktlinjer samt att Falu kommun inte ska verka för att hindra 
människors möjligheter till att be om ekonomisk hjälp. 

 
Sammanfattning 
Madelene Vestin föreslår i en motion att det tas krafttag mot tiggeriet i Falu kommun. 
Det bästa sättet vore att förbjuda tiggeriet men eftersom det inte kan beslutas av Falu 
kommun föreslås en rad åtgärder som Falu kommun kan besluta om.  
En diskussion har förts på socialnämnden. Socialnämnden har beslutat att kommunen 
inte ska ha någon annan ambition än vad lagen säger, innan man beslutat om något annat 
för hela kommunen. Det är inte brottsligt att tigga. 
Regeringen har presenterat ett åtgärdspaket för utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt 
i Sverige. Insatserna syftar till att bekämpa utsatthet och tiggeri, med det långsiktiga målet 
att ingen ska behöva tigga i Sverige. 
Kommunen måste förhålla sig till lagar och regler som råder och det gäller även för övriga 
EU-medborgare. Kommunen får avvakta eventuella lagändringar och nya riktlinjer i riket. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-05-04. 

Förslag från kommunstyrelsens ordförande 2015-08-27. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2015-09-14, § 93. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-06, § 235. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Liza Lundberg (S) med instämmande av Dietmar Gleich (FP), Christina Knutsson (S), 
Joakim Storck (C), Maj Ardesjö (MP), Mika Savolainen (M) och Svante Parsjö Tegnér 
(FP): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Mats Nordberg (SD): Motionen bifalls. 
 
Diyar Cicek (S) med instämmande av Susanne Norberg (S): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag med tillägget att Falu kommun inte ska verka för att hindra människors möjligheter 
till att be om ekonomisk hjälp. 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 63 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag (avslag) mot bifall och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Därefter prövar ordföranden Diyar Ciceks tilläggsförslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla tilläggsyrkandet. 
 
Yttranden 
Sofie Eriksson (S) och Thomas Nilsson (V) yttrar sig i ärendet. 

_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Motionären 

Socialnämnden 
  



 Sammanträdesprotokoll 64 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 271 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) 

Enkät till Faluborna om våld i nära relationer 

 KS0527/14  
Beslut 
 Motionen avslås då förslaget inte bedöms vara realiserbart inom ramen för 
 befintliga resurser. 
 

Reservation  
Katarina Gustavsson (KD) reserverar sig mot beslutet: Att inte bifall motionen enligt XX 
innebär ökade kostnader i framtiden. KD ser det som ett förebyggande att upptäcka det 
stora mörkertalet för att förhindra lidande för den enskilde och ev dyra 
institutionsplaceringar av barn som tvingas skiljas från familjen p g a ogynnsamma 
uppväxtvillkor. KD vill betona det förebyggande arbetet som kan innebära investering i 
barn och de utsatta kvinnor som inte vågar ge sig till känna. 
 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att en enkät skickas ut till alla Falubor med ett 
antal frågor som berör våld i nära relationer. Syftet med enkäten är att upptäcka det stora 
mörkertalet samt utveckla insatserna till drabbade personer. Motionären föreslår även att 
ett större samarbete med Landstinget Dalarna skapas angående våld i nära relationer. 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2014-09-04. 

Protokoll från socialnämnden 2015-02-25, § 26/ tjänsteskrivelse 2015-02-05. 

Protokoll omvårdnadsnämnden 2015-06-17, § 98/ tjänsteskrivelse 2015-06-04. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-09-15, § 44. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-06, § 236. 

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

Katarina Gustavsson (KD): Motionen bifalls. 
 

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

 



 Sammanträdesprotokoll 65 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
Yttranden 
Birgitta Hiertner (M), Patrik Liljeglöd (V), Christer Falk (S), Sofie Eriksson (S) och 
Christina Knutsson (S) yttrar sig i ärendet. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Motionären 

Socialnämnden 

Omvårdnadsnämnden 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 66 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 272 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) 

Möjligheter till chatt på nätet för våldutsatta 
kvinnor 

 KS0366/14  
Beslut 
 

Motionen avslås då förslaget inte bedöms vara realiserbart inom ramen för  
befintliga resurser.  

 
Reservation 
Katarina Gustavsson (KD) reserverar sig mot beslutet: Att inte bifall motionen enligt XX 
innebär ökade kostnader i framtiden. KD ser det som ett förebyggande att upptäcka det 
stora mörkertalet för att förhindra lidande för den enskilde och ev dyra 
institutionsplaceringar av barn som tvingas skiljas från familjen pga ogynnsamma 
uppväxtvillkor. KD vill betona det förebyggande arbetet som kan innebära investering i 
barn och de utsatta kvinnor som inte vågar ge sig till känna. 
 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att en chatt skapas på nätet. Möjligheten till en 
chatt på nätet, ett forum för direktkontakt med en polis, en sjuksköterska, en social-
sekreterare eller en kurator kan vara ett sätt att nå fler våldsutsatta människor som idag inte 
vågar ge sig till känna. Enligt förslaget ska en kurator, polis, socialsekreterare och 
sjuksköterska minst en gång varannan vecka ha ett öppet forum en bestämd tid. Samarbetet 
ska även ske med Landstinget Dalarna. Information ska ges på alla hemsidor av deltagande 
myndigheter.  
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2014-05-10. 

Protokoll från socialnämnden 2014-11-19, § 175/tjänsteskrivelse 2014-11-04. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-06-02. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-09-15, § 45. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-06, § 237. 

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

Katarina Gustavsson (KD): Motionen bifalls.  
 

 



 Sammanträdesprotokoll 67 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till  
Motionären 

Stadskansliet 

Socialnämnden 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 68 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 273 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Anders 

Runström (FAP) Anna Jörgensen (FAP) och 
Stefan Clarström (FAP) Bascertifiera 
kommunens föreningar i ekonomi och 
föreningskunskap 

 KS0160/15  
 
Beslut 

Motionen är besvarad med hänvisning till kultur- och fritids- 
förvaltningens planerade översyn av föreningsbidrag som bland  
annat syftar till att kriterierna harmoniserar med folkhälso- 
programmets mål. 

Sammanfattning 
Maria Gehlin, Stefan Clarström, Anders Runström och Anna Jörgensen föreslår regler för 
bidrag till föreningar i Falun. De handlar dels om att sätta upp regler för hur föreningarna 
ska planera och följa upp sin verksamhet med avseende på ekonomi och dels att 
kommunens bidrag inom Utmärkt förening ökas från 1 636 tkr till 4 636 tkr.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-02-01. 

Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2015-06-17, § 70/ tjänsteskrivelse 2015-04-06. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-09-15, § 46. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-06, § 238. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Göran Vestlund (C) och Joakim Storck (C): Motionen avslås. 

Maria Gehlin (FAP): Bifall till motionen. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden prövar förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Yttranden 
Bo Lindén (SD), Jan-Olof Montelius (M) och Mikael Rosén (M) yttrar sig i ärendet. 

 
 



 Sammanträdesprotokoll 69 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till  
Motionärerna 

Kultur- och fritidsnämnden 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 70 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 274 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Stefan 

Clarström (FAP) Anders Runström (FAP) och 
Anna Jörgensen (FAP) Öka kommunens anslag 
för aktivitetsstöd till ungdomar upp till 20 år 

 KS0182/15  
Beslut 

Motionen är besvarad med hänvisning till att kultur- och fritidsnämnden 
ser över sina regler för bidrag samt de krav och kriterier en förening ska uppfylla 
för att vara bidragsberättigad. Först då detta arbete genomförts 
kan beslut om utökning av årligt anslag för aktivitetsstöd tas, vilket då  
blir en fråga för kommunstyrelsen. 

 
Reservation 
Maria Gehlin (FAP) och Anders Runström (FAP) reserverar sig mot beslutet. 

 
Sammanfattning 
Maria Gehlin, Stefan Clarström, Anders Runström och Anna Jörgensen föreslår i en 
motion regler för bidrag till föreningarna i Falun. De handlar dels om att sätta upp regler 
för hur föreningarna ska planera och följa upp sin verksamhet med avseende på ekonomi 
och dels att kommunens bidrag inom Utmärkt förening ökas från 1 636 tkr till 4 636 tkr. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-02-11. 

Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2015-06-17, § 69/tjänsteskrivelse 2015-04-06. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-09-15, § 48. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-06, § 239. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C) med instämmande av Mats Nordberg (SD): Enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Maria Gehlin: Motionen bifalls. 

Patrik Liljeglöd (V): Motionen avslås. 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 71 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
Beslutsgång 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Kommunstyrelsens förslag ställs mot bifallsyrkandet. Därefter prövas avslagsyrkandet.  

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Maria Gehlins förslag (bifall) och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot Patrik Liljeglöds förslag 
(avslag) och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
(besvarad). 
 

Yttranden 
Jan E Fors (M) och Svante Parsjö Tegnér (FP) yttrar sig i ärendet. 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Motionärerna 

Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 72 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 275 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Kjell 

Hjort (FAP) Tore Karlsson (FAP) Stefan 
Clarström (FAP) och Anna Jörgensen (FAP) 
Ökat antal resursjobb, praktikplatser och 
utbildningsplatser i Falu kommun 

 KS0530/14  
Beslut 
 Återremiss för att komplettera svaret med en kalkyl som ur ett hållbart 
 samhällsperspektiv belyser ekonomin på kort och lång sikt och de positiva 
 effekterna av individens möjligheter till meningsfull sysselsättning. Om  möjligt 
 bör erfarenheter från andra kommuner beaktas i utredningen. 
 
Sammanfattning 

- Maria Gehlin, Kjell Hjort, Tore Karlsson, Stefan Clarström och Anna Jörgensen 
föreslår i en motion att antal resursjobb, praktikplatser och utbildningsplatser 
utökas i Falu kommun genom att Falu kommuns försörjningsstöd omedelbart 
omvandlas till resursjobb/praktikplatser/utbildningsplatser vilket ökar 
attraktiviteten att bo och verka i Falun. 

- Falubor som uppbär försörjningsstöd ska inom två månader få ett 
”Utvecklingssamtal” med socialsekreterare/handläggare och en arbetslivscoach 
som kan stötta individen till personlig utveckling. 

- Falu kommun ställer krav på att alla arbetsföra som uppbär försörjningsstöd ska 
vara aktivt arbetssökande hos arbetsförmedlingen. 

- En utredning ska genomföras kring Falu kommuns norm av försörjningsstöd så att 
mottagaren känner stimulans att förvärvsarbeta. 

Modellen med så kallade resursjobb i Falun har kommit till i samverkan mellan 
arbetsförmedlingen, arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen  
(AIK) samt socialförvaltningen. Resursjobben är avsedda för målgruppen arbetslösa 
personer med försörjningsstöd och syftet är att resursjobben ska bidra till långsiktiga 
effekter.  

Socialnämnden har yttrat sig över punkten gällande försörjningsstöd.  
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2014-09-04. 

Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2015-01-30. 

Protokoll från socialnämnden 2015-06-17, § 122/tjänsteskrivelse 2015-06-04. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-09-15, § 47. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-22, § 240. 
 



 Sammanträdesprotokoll 73 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Mikael Rosén (M) med instämmande av Katarina Gustavsson (KD), Åsa Nilser (FP), 
Patrik Liljeglöd (V), Mats Nordberg (SD) och Maria Gehlin (FAP): Återremiss för att 
komplettera svaret med en kalkyl som ur ett hållbart samhällsperspektiv belyser ekonomin på 
kort och lång sikt och de positiva effekterna av individens möjligheter till meningsfull 
sysselsättning. Om möjligt bör erfarenheter från andra kommuner beaktas i utredningen. 

 
Beslutsgång  
Ordföranden prövar om ärendet ska avgöras idag mot återremiss och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras (minoritetsåterremiss). 
 

Yttranden 
Christina Knutsson (S) och Patrik Liljeglöd (V) yttrar sig i ärendet. 
______________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Motionärerna 

AIK 

Socialnämnden 

 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 74 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 276 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) och 

Stefan Clarström (FAP) Inrätta fältsekreterare i 
Falu kommun 

 KS0271/14  
 
Beslut 
        Motionen avslås eftersom det i dagsläget inte finns medel att  

          finansiera förslaget. 
 
Reservation 
Svante Parsjö Tegnér (FP), Åsa Nilser (FP), Dietmar Gleich (FP) och Mathias Olsson (FP): 
Folkpartiet anser att en fältsekreterare behövs för att stötta skola, fritidsledare i det 
förebyggande arbetet med barn och ungdomar. 
 
Patrik Liljeglöd (V) och Maria Gehlin (FAP) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
I en motion från Maria Gehlin och Stefan Clarström föreslås att en fältsekreterarfunktion 
inrättas i Falu kommun.Socialförvaltningen anser att om fältsekreterare ska införas i Falu 
kommun så bör verksamheten bedrivas inom socialförvaltningen och medel tillskjutas för 
detta. Socialförvaltningen föreslår dock att motionen avslås med hänvisning till att 
socialförvaltningen och andra aktörer inom kommunen redan nu har ett förebyggande och 
uppsökande ansvar.  

Kultur- och ungdomsnämnden är positiv till motionärens intentioner under förutsättning att 
medel för inrättande av sådana tjänster kan tillskjutas. Kultur- och ungdomsförvaltningen 
ska egentligen inte anställa fältsekreterare. Detta är en fråga för socialförvaltningen.  

Verksamhetsutskottet föreslår att motionen är besvarad genom att verksamhetsutskottet 
ställer sig positiv till att inrätta en fältsekreterarfunktion inom socialnämndens 
verksamhetsområde när medel ur budgeten kan avsättas för detta ändamål. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2013-03-22. 

Protokoll från socialnämnden 2014-08-27, § 117/tjänsteskrivelse 2014-07-24. 

Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2014-09-25, § 60/ tjänsteskrivelse 2014-09-
08. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-12-02, § 21. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-07-07. 



 Sammanträdesprotokoll 75 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-09-15, § 49. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-06, § 241. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Christina Knutsson (S), Jenny Drugge (C) och 
Mats Nordberg (SD): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
Maria Gehlin (FAP) med instämmande av Åsa Nilser (FP) och Patrik Liljeglöd (V): 
Motionen bifalls med ändringen att motionens yrkande gäller budget år 2017. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande beslutsgång som godkänns av 
kommunfullmäktige. 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag (avslag). 
Nej-röst för bifall. 
 
Omröstningsresultat 
Med 48 ja-röster, 13 nej-röster och 1 frånvarande beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag, bilaga § 276. 
 
Yttranden 
Katarina Gustavsson (KD) och Ragnar Kroona (S) yttrar sig i ärendet. 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till  
Motionärerna 

Socialnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Stadskansliet 

 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 76 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 277 Svar på motion från Ove Raskopp (--) Bristen 

på delaktighet och insyn i det politiska arbetet 
 KS0173/12  
Beslut 

Motionen är besvarad då förslaget redan omhändertagits inom 
ramen för det kommunikationsstrategiska arbete som skett de senaste 
åren i Falu kommun. 

 
Sammanfattning 
Ove Raskopp föreslår i en motion att kommunfullmäktige bland annat undersöker 
möjligheten att utveckla en webbsida där politikernas arbete beskrivs. Vidare föreslås  
att en oberoende skribent anställs och refererar politikernas arbete och att medel avsätts 
för ett månatligt informationsblad som ska nå samtliga hushåll i kommunen. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2011-12-29. 
Kommunikationskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-26. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-09-15, § 50. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-06, § 242. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Motionären 

Kommunikationskontoret 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 77 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 278 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) 

Installation av mikrofoner i Rådhusets 
sammanträdesrum 

 KS0327/14  
Beslut 
 

Motionen avslås, eftersom det redan finns en ljudanläggning installerad i  
Rådhusets Sessionssal och andra åtgärder bör prövas innan någon ytterligare 
investering i ljudanläggning genomförs. 

 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för 
en installation av mikrofoner i Rådhusets Sessionssal för att bättre kunna höra vad som 
sägs under sammanträden. 
Kommunstyrelsen beslutade den 28 april 2015 att återremittera förslaget till 
serviceförvaltningen för att utreda kostnaderna för installation av ljudanläggning med 
mikrofoner i Rådhusets Sessionssal. I dagsläget finns hörslinga installerad i Sessionssalen. 
Kostnaden för att förfina anläggningen uppgår till 129 tkr inklusive moms. I kostnaden 
ingår anskaffande och installering av 20 mikrofoner med stativ och mixer.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2014-04-15. 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-26. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-04-28, § 91 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-21. 

Protokoll från serviceutskottet 2015-09-16, § 92. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-06, 243. 

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

Katarina Gustavsson och Knut C.A. Scherman (SD): Bifall till motionen. 

Bo Lindén (SD): Bifall till motionen med tillägg att övriga möteslokaler där Falu kommun 
har sammanträden ska ingå den upprustning som föreslås i motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden prövar Katarina Gustavssons m fl bifallsyrkande mot kommunstyrelsens 
avslag och finner att kommunfullmäktigebeslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Därmed prövas inte Bo Lindéns tilläggsyrkande. 



 Sammanträdesprotokoll 78 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till  
Motionären 

Serviceförvaltningen  



 Sammanträdesprotokoll 79 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 279 Svar på motion från Patrik Liljeglöd (V) 

Möjliggör Falu kommun att agera byggherre 

 KS0299/14  
 
 
Beslut 

Motionen är besvarad genom det försök som pågår och som  
går i linje med motionärens förslag. 

 
Sammanfattning 
Patrik Liljeglöd (f.d. Andersson) föreslår i en motion att Falu kommun bildar en särskild 
organisation för att kommunen ska kunna agera byggherre för framtida byggnads- och 
anläggningsinvesteringar. Genom denna organisation upphandlar Falu kommun de 
underleverantörer som behövs för att genomföra investeringen och Falu kommun har då 
ansvaret som byggherre. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2014-04-10. 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-26. 

Protokoll från serviceutskottet 2015-09-16, § 93. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-10-06, 244. 

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

Yttranden 
Patrik Liljeglöd (V) yttrar sig i ärendet. 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Motionären 

Serviceförvaltningen 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 80 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 280 Medborgarförslag angående system för 

besparingar av faktura- och 
hanteringstidskostnader 

 KS0541/15  
 
Beslut 
 Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och 
 beslut. 
 
Sammanfattning 

I ett medborgarförslag föreslås ett besparingsförslag för Landstinget som innebär att 
kostnaden för uteblivna patientavgifter minskar genom att patienterna gör en 
förskottsinbetalning för ett år framåt för frikort. 
 
Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2015-09-22. 
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 

Medborgarförslagsställaren 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 81 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 281 Medborgarförslag angående öppettider på 

fritidsgård 

 KS0540/15  
Beslut 
 Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för 
 handläggning och beslut. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att fritidsgården i Enviken utökar sitt öppethållande med en 
dag till och att det ska vara fredagar. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2015-09-22. 
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till  
Medborgarförslagsställaren 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 82 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 282 Medborgarförslag Inrätta en 

syn/hörselinstruktörstjänst på heltid 

 KS0545/15  
 
Beslut 
 Medborgarförslaget överlämnas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
 för handläggning och beslut. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun inrättar en syn- och hörselinstruktörstjänst 
på heltid. Stödet ska vara kostnadsfritt för den enskilde och ska ses som en insats som 
innebär minskat behov av annat stöd och service från kommunen, trygghet för den enskilde 
och en möjlighet att längre kunna bo kvar i eget boende.   
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2015-09-10. 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Medborgarförslagsställaren 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 83 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 283 Medborgarförslag Aktivitetscentrum för 

friskvård i Svärdsjö 

 KS0524/15  
 
Beslut 
 Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för  
 handläggning och beslut. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att det undersöks om Hedstugan skulle kunna vara en 
lämplig lokal för inrättandet av ett aktivitetscentrum för friskvård i Svärdsjö. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2015-08-29. 
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Medborgarförslagsställaren 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 84 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 284 Medborgarförslag Håll belysningen tänd längs 

med cykelvägen mellan övre Haraldsbo och 
Hälsingbergsskolan 

 KS0557/15  
 
Beslut 
 Medborgarförslaget överlämnas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för 
 handläggning och beslut. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att belysningen längs med cykelvägen mellan Övre 
Haraldsbo och Hälsingbergsskolan hålls tänd om mornarna under de mörka 
vintermånaderna. Det är många barn som använder denna cykelväg som sin skolväg. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2015-10-05. 
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till  
Medborgarförslagsställaren 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 85 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 285 Medborgarförslag Ett muséum eller en 

utställningslokal för Karin Ferners  
samlade verk 

 KS0578/15  
 
Beslut 
 Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för  
 handläggning och beslut. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att vår lokala konstnär Karin Ferners verks samlas i ett 
museum alternativ i en utställningslokal.   
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2015-10-09. 
_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 
Medborgarförslagsställaren 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 86 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 286 Interpellation från Madelene Vestin (SD), Knut 

C.A. Scherman (SD), Mikael Pettersson (SD) 
och Bo Lindén (SD) ställd till Susanne  
Norberg (S) angående bostadspolitiken 

 KS0004/15  
 
Beslut 
 

 Interpellationen får ställas.  
 
Sammanfattning 
Madelene Vestin, Knut C.A. Scherman, Mikael Pettersson och Bo Lindén ställer  
en rad frågor om bostadspolitiken i Falun. 
Vad gör kommunledningen för att se till att bostadspolitiken står i samklang med 
kommunens utvecklingsstrategi Ett större Falun? Säkerställer att alla kategorier får en 
rimlig andel av bostadsutbudet?  Säkerställer att den som står i bostadskö kan få en 
lägenhet inom rimlig tid? Påvisa för Migrationsverket att allt utbud av ledigt boende inte 
kan användas för nykomna.  
 
Interpellationen har överlämnats till Jonny Gahnshag (S) för besvarande.  
 
Beslutsunderlag 
Interpellationen 2015-10-09. 

Svar på interpellation 2015-10-20. 

 
Yttranden  
Jonny Gahnshag (S) redogör för sitt svar. 

Mats Nordberg (SD) tackar för svaret och kommenterar detsamma. 
 
Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad. 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 87 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 287 Interpellation från Christer Carlsson (M) och 

Vanja Ottevall (M) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Susanne Norberg (S) angående 
behovsstyrd vård inom hemtjänsten 

 KS0004/15  
 
 
Beslut 
 

Interpellationen får ställas.  
 
Sammanfattning 
Christer Carlsson och Vanja Ottevall frågar i en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande hur man ställer sig till behovsstyrd vård inom hemtjänsten, enligt den modell 
som Landskrona kommun genomfört.  

Interpellationen har överlämnats till Anna Hägglund (C) omvårdnadsnämndens ordförande 
för besvarande.  
 
Beslutsunderlag 
Interpellationen 2015-10-08. 

Svar på interpellation 2015-10-15. 

 
Yttranden  
Anna Hägglund redogör för sitt svar på interpellationen. 

Christer Carlsson tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

I debatten deltar Åsa Nilser (FP). 

 
Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad. 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 88 (90) 
Kommunfullmäktige 
Falu kommun 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-22 
 
§ 288 Interpellation från Christer Carlsson (M) och 

Vanja Ottevall (M) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Susanne Norberg (S) angående 
bemanningscentral kontra överanställningar 
av personal 

 KS0004/15  
 
Beslut 
 

Interpellationen får ställas.  
 
Sammanfattning 
Christer Carlsson och Vanja Ottevall ställer i en interpellation frågan om majoritetet kan 
tänka sig att tillåta en viss överanställning eller att man för kortare eller längre tid kan 
placerar ut personal från bemanningscentralen på de verksamheter där man vet att behov 
ofta uppstår. 
 
Susanne Norberg, kommunstyrelsens ordförande svarar på interpellationen. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellationen 2015-10-08. 

Svar på interpellationen 2015-10-19.  

 
Yttranden  
Susanne Norberg (S) redogör för sitt svar på interpellationen. 

Christer Carlsson tackar för svaret och kommenterar det samma. 

I debatten deltar Patrik Liljeglöd (V), Jan E Fors (M), Svante Parsjö Tegnér (FP) och Pia 
Persson (V). 

Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad. 
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§ 289 Motion från Mikael Rosén (M), Christina 
Haggren (M), Mats Dahlberg (M), Björn 
Ljungqvist (M) och Christer Carlsson (M) Bygg 
om Korsnäsvägen 

 KS0599/15  
 
Beslut 

 Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
Mikael Rosén, Christina Haggren, Mats Dahlberg, Björn Ljungqvist och Christer Carlsson  
föreslår i en motion att arbetet med att återställa Korsnäsvägens kapacitet genom att bygga 
två genomgående filer i varje riktning omedelbart påbörjas. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-10-20. 

_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till  
Motionärerna 
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Falu kommun 
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 2015-10-22 
 

§ 290 Motion från Dietmar Gleich (FP) Säkra Faluån 
och Faluns centrum 

 KS0609/15  
 
Beslut 

  
 Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 
Sammanfattning 
Dietmar Gleich föreslår i en motion att det är angeläget att säkra Faluån och  
Falu centrum. Faluån måste byggas ut så att det måste klarar minst ett 200-års flöde utan 
att det leder till uppdämningseffekter högre upp. Om det är ekonomiskt försvarsbart bör det 
byggas ut så det klarar minst ett 1000-års flöde. 
 
Beslutsunderlag 
Motionen 2015-10-22. 

_________________________________________________________________________ 

Beslutet skickas till  
Motionären 
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