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§ 72   Information om arbetsmarknads-  integrations- och  
          kompetensförvaltningens verksamhet 

    
Beslut 
 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
 
 
Sammanfattning 
Chefen för arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen Maria Jonsson 
redogör för deras uppdrag och de uppmaningar de står inför. 
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§ 73   Antagande av Demokratikommun 2020 Falu kommuns  
          medborgardialogplattform för det aktiva medborgarskapet 

 KS0105/15  
 
Beslut 
 

1. Demokratikommun 2020 - Falu kommuns medborgardialogplattform  
för det aktiva medborgarskapet antas att gälla under perioden 2015–2020.  

2. Val- och demokratinämnden får i uppdrag att prioritera kommunstyrelsens  
beslut gällande remiss av tilläggsförslaget (sex punkter om den demokratiska 
strukturen i kommunen). 

  
Sammanfattning 
Sverige och Falun står inför en rad samhällsutmaningar när det gäller den lokala 
demokratin och medborgardialogfrågor. Regeringen har tillsatt en demokrati-
utredning med uppdrag att föreslå åtgärder som ökar och breddar engagemanget 
inom ramen för den representativa demokratin och stärker individers möjligheter 
till delaktighet och inflytande mellan valen. Demokratirådet genomförde 2012-
2014, på uppdrag av kommunfullmäktige och med utgångspunkt i demokrati-
beredningens ”Demokratiplan 2015”, en rad insatser för att förstärka den del-
tagardemokratiska infrastrukturen och stödja det aktiva medborgarskapet i 
kommunen. Samtidigt har samtliga förvaltningar, nämnder, styrelse och helägda 
kommunala bolag i Falun arbetat med demokratifrågor i varierande grad och 
intensitet. Kommunikation, medborgardialog och aktivt medborgarskap är centrala 
begrepp och metoder för att stärka den lokala demokratin och den deltagar-
demokratiska infrastrukturen.  
 
För att ytterligare stärka den deltagardemokratiska infrastrukturen och det aktiva 
medborgarskapet, och innefatta samtliga Falu kommuns verksamheter, föreslår 
demokratirådet att kommunfullmäktige antar en rad kommunövergripande 
strategimål och inriktningsmål.  
 
Kommunfullmäktige behandlar ärendet den 12 mars 2015 som ett informations-
ärende. 
 
Beslutet är kommunstyrelsens förslag gällande antagandet av dokumentet. 
Kommunstyrelsen beslutade även för egen del att tilläggsyrkandet gällande 
demokratiska strukturer i kommunen remitterades till val- och demokratinämnden 
för hanterings som eget ärende. 
 
Beslutsunderlag 
Ledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-08. 

Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-01-22, § 6. 
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 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
Protokoll från kommunstyrelse 2015-02-03, § 15. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S), Anna Fält (S) och Jessica Wide (S): Enligt kommunstyrelsens 
förslag.   
 
Patrik Andersson (V) med instämmande av Maria Gehlin (FAP), Monica Lindh (V), Knut 
C.A. Scherman (SD) och Katarina Gustavsson (KD): Tilläggsförslaget i kommunstyrelsen 
(sex punkter) ska ingå i förslag till antagandedokument. 
 
Christina Haggren (M) med instämmande av Susanne Norberg (S) och Erik Eriksson (MP): 
Enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg att val- och demokratinämnden får i uppdrag 
att prioritera kommunstyrelsens beslut gällande remiss av tilläggsförslaget (sex punkter om 
den demokratiska strukturen i kommunen). 
 
Yttranden 
Carin Gustafsson (M) och Jenny Drugge (C) yttrar sig i ärendet. 

 
Beslutsgång  
Ordföranden prövar först kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
Därefter prövar ordföranden Christina Haggrens tilläggsyrkande mot Patrik Anderssons 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Christina Haggrens m fl 
förslag. 
_________________________________________________________________________ 
 

Sänds till 
Val- o demokratinämnden 
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§ 74   Antagande av Detaljplan för Liljansskolan i Svärdsjö 

 KS0397/14  
 
Beslut 

Detaljplan för Liljansskolan i Boda, Svärdsjö antas. 
 
Sammanfattning 
Detaljplan för Liljansskolan i Boda, Svärdsjö har upprättats på miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet är att ersätta en föråldrad plan med 
en ny. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav planuppdrag den  
17 september 2013. 
  
Utvecklingsutskottet lämnade den 16 september 2014 detaljplanen, efter 
genomfört samråd, utan erinran. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
godkände den 25 februari 2015 detaljplanen för antagande. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-
03/antagandehandlingar. 

Protokoll från kommunstyrelsen utvecklingsutskott 2015-03-16, § 34. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-31, § 61. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 75   Antagande av Detaljplan för Slussens småbåtshamn 

 KS0236/14  
 
Beslut 

Detaljplan för Slussens småbåtshamn antas. 
 
Sammanfattning 
Detaljplan för Slussens småbåtshamn har upprättats på miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen. Syftet är att möjliggöra utveckling av småbåtshamnen 
och att reglera mark mellan allmän plats och kvartersmark. Kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott gav planuppdrag den 13 maj 2014.  
 
Utvecklingsutskottet lämnade den 25 november 2014 detaljplanen, efter  
genomfört samråd, utan erinran. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkände  
den 25 februari 2015 detaljplan för antagande, efter det att detaljplanen funnits tillgänglig 
för offentlig granskning.  
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-
02/antagandehandlingar. 

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-25. 

Protokoll från kommunstyrelsen utvecklingsutskott 2015-03-16, § 35. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-31, § 62.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 76   Avtal och avgifter vid parkeringsköp 

 
 KS0584/14  
Beslut 

1. Avtal om parkeringsköp kan tillämpas om det bedöms som möjligt och 
lämpligt att investera i parkeringsanläggningar i närområdet eller om plats 
finns i befintlig anläggning i närområdet. 
 

2. Avgiften vid parkeringsköp ska vara 124 000 kr per bilplats och 
indexregleras med SCB entreprenadindex med januari 2015 som basmånad. 
 

Reservation 
Patrik Andersson (V), Pia Persson (V), Monica Lindh (V), Rolf Gradén (V) och Erik 
Edquist (V) anser att avgiften vid parkeringsköp ska vara 140.000 kr per bilplats  
dvs kunna täcka den beräknade byggkostnaden (140.000 kr) för en parkeringsplats i 
parkeringshus. Vänsterpartiet anser också att parkeringsköp skall avse parkeringsplatser i 
parkeringshus. Befintliga ytparkeringar behövs för tillfällig parkering för Falubor och 
besökande i samband med ärenden i Falu centrum 
Den nu beslutade avgiften 124.000 kr per bilplats innebär att ca 16.000 kr av Falu 
kommuns skattepengar används till att subventionera varje privat parkeringsplats. 
Vänsterpartiet anser att skattepengar ska användas för kommunal verksamhet, i  
först hand inom skola, vård och omsorg där behoven är stora. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 mars 2014 att godkänna en ny parkerings- 
norm för Falu kommun. Den 14 oktober 2014 beslutade kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram 
en parkeringspolicy/strategi för centrala Falun. I uppdraget skulle ingå att 
utreda de fysiska, ekonomiska och juridiska förutsättningarna för att hitta 
sätt att gemensamt lösa parkering för nyproduktion av bostäder i centrala Falun. 
I Översiktsplan FalunBorlänge, antagen i juni 2014, anges som en av planerings- 
inriktningarna för hållbara kommunikationer att FalunBorlänge ska ta fram en  
gemensam parkeringsstrategi. 
Arbetet med att ta fram en parkeringspolicy/strategi har påbörjats. Resultatet 
kommer att utgöra underlag till den nya fördjupade översiktsplanen för Falu tätort.  
Systemet med parkeringsköp (även benämnt friköp) har använts tidigare i Falun, och 
kan användas av Falu kommun om det bedöms som möjligt och lämpligt att  
investera i parkeringsanläggningar i närområdet eller om plats finns i befintlig  
anläggning i närområdet. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-06. 

Protokoll från kommunstyrelsen utvecklingsutskott 2015-03-16, § 40. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-31, § 63.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Patrik Andersson (V): Avgiften vid parkeringsköp ska vara 140 000 kronor per bilplats. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Serviceförvaltningen 
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§ 77   Begäran om medel för Stora scenen i Kulturhuset tio14 

 KS0203/15  
 
Beslut 
 

1. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas extra anslag om 2 750 tkr  
för 2015 till verksamheten på Stora scenen i Kulturhuset tio14.  
 

2. Anslaget från Allmänna kulturpotten ramväxlas inom kommun- 
styrelsens ej förvaltningsanknuten verksamhet. 
 

Sammanfattning 
I kultur- och ungdomsnämndens verksamhetsplan för Stora scenen framgår att  
nämnden har ett behov av 2 750 tkr för att täcka Stora scenens kostnader utan  
att behöva prioritera bort något annat inom nämndens verksamhetsområde. 
 
Ekonomikontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden tilldelas extra anslag om  
2 750 tkr from 2015. Ledningsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen  
utan eget yttrande för att kompletteras med en ekonomisk rapport för Stora scenen. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2015-01-29, § 17, samt verksamhetsplan 
inkluderat budget Stora scenen 2014. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2015-03-10. 

Protokoll från ledningsutskottet 2015-03-19, § 30. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-31, § 64.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Staffan Nilsson (S) och Mikael Rosén (M): 
Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Yttranden 
Maria Gehlin (FAP) yttrar sig i ärendet. 
 
_________________________________________________________________________ 

Sänds till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomikontoret 
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§ 78   Godkännande av pensionspolicy med riktlinjer 

 KS0123/15  
 
Beslut 
 

Pensionspolicyn antas.  
 

Sammanfattning  
En framsynt och långsiktig syn på pensionsfrågor hjälper kommunen att attrahera, 
behålla personal samt underlätta vid framtida generationsväxling. 
Pensionspolicyn ska användas som en aktiv del i kommunens personalpolitik och  
omfattar alla anställda och i vissa delar förtroendevalda. 

Den här policyn med tillhörande riktlinjer beskriver de regler som gäller för  
alternativa pensionslösningar, beviljande av särskild avtalspension, löneväxling,  
hur pensionsutfästelserna tryggas och hur Falu kommun informerar sina medarbetare  
om pensionsförmåner som tjänats in i anställningen. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
Kommunstyrelsen beslutar även för egen del att godkänna riktlinjer tillhörande 
pensionspolicyn. 
 
 
Beslutsunderlag 
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2014-02-02. 

Förslag pensionspolicy 2015-03-04. 

Förslag riktlinjer 2015-03-04. 

Protokoll från ledningsutskottet 2015-03-19, § 29. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-31, § 65.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Yttranden 
Jenny Drugge (C) yttrar sig i ärendet. 
_________________________________________________________________________ 

Sänds till 
Samtliga kontor och förvaltningar 
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§ 79   Deltagande i pilotprojektet Beslut på distans 

 KS0215/15  
 
Beslut 
 

Falu kommuns val- och demokratinämnd ska delta i Sveriges  
Kommuner och Landstings pilotprojekt vad gäller beslut på distans. 
 

Protokollsanteckning  
Patrik Andersson (V), Monica Lindh (V), Pia Persson (V) och Rolf Gradén (V)  
är positiva till pilotprojekt "Beslut på distans" med förbehållet att det sker i de fall  
då samtliga ledamöter i den testkörande nämnden har tekniska förutsättningar till det 
(alla i Falu kommun bor inte så att tillgång till uppkoppling finns tillgänglig). För 
likställdhetsprincipen och allas lika demokratiska möjligheter ska kunna råda måste  
alla ledamöter kunna delta i mötet på distans för att principen ska kunna gälla. 

Joakim Storck (C) menar att ett beslut på distans måste vara rättssäkert. Vidare  
att en mötesdeltagares identitet måste kunna garanteras, genom någon form av 
legitimering. 
  
Sammanfattning 
För att vitalisera den kommunala demokratin har Sveriges Kommuner och 
Landsting med stöd från regeringen påbörjat ett arbete med syftet att se över 
möjligheterna att ta fram ett IT-stöd för beslut på distans som har blivit möjligt 
efter en ändring i kommunallagen. Falu kommun erbjuds nu möjligheten att 
testa verktyget och att delta i ett pilotprojekt vad gäller beslut på distans. 

Beslutet är kommunstyrelsens förslag.  
Kommunstyrelsen beslutar även för egen del att ärendet ska återrapporteras till 
verksamhetsutskottet efter avslutat projekt. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från val- och demokratinämnden 2015-02-09. 

Inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-03-17, § 14. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-31, § 66.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Patrik Andersson (V) och Jan E  
Fors (M): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Yttranden 
Anna Fält (S), Joakim Storck (C), Sofie Eriksson (S) och Monica Lindh (V) yttrar sig i 
ärendet. 
 



 Sammanträdesprotokoll 16 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Val- och demokratinämnden 
  



 Sammanträdesprotokoll 17 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 
§ 80   Hemställan reglering av arvode 

 KS0002/15  
Beslut 
 

 
1. Kommunfullmäktiges ordförandes månadsarvode reduceras med  

3000 kronor per månad fr.o.m. den 1 maj 2015 och tills vidare, 
dock längs till den 31 december 2015. 
 

2. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförandes arvode höjs med motsvarande 
belopp fr.o.m. den 1 maj 2015 och tills vidare, dock längs till den  
31 december 2015. 

 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Erik Pettersson begär i en skrivelse  
att hans arvode regleras under en viss period till förmån för kommunfullmäktiges  
1:e vice ordförande Anna Strindberg. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande 2015-03-20. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-31, § 67.    
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Karl-Erik Pettersson 

Anna Strindberg 

Personakontoret 

 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 18 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 
§ 81   Principöverenskommelse mellan Svenska Skidspelen,  
          Svenska Skidförbundet och Falu kommun  

  KS0225/15  
 
    
Beslut 
 

Principerna för överenskommelsen godkänns. 
 

 
Reservation 
Katarina Gustavsson (KD) och Anders Runström (FAP) reserverar sig mot beslutet. 
Patrik Andersson (V), Pia Persson (V), Monica Lindh (V), Rolf Gradén (V) och Erik 
Edquist (V) reserverar sig mot beslutet att Falu kommun ska köpa in sig i Svenska 
Skidspelen AB. Det är inte rimligt att Falu kommun i en tid då sparkrav ligger över 
kommunens samtliga nämnder, ska binda upp sig på en kostnad om minst 820 000 kr 
årligen under tio års tid. Villkoren garanterar inte heller att Falun kommer kunna få 
världscuptävlingar i Falun, ”bara i det fall Svenska skidspelen kan påverka det och om 
inte FIS bestämmer annat”. Med andra ord är det dessutom en tveksam investering Falu 
kommun är på väg att göra. 

 
Sammanfattning 
Dialog har förts under det gångna året om hur världscupen ska arrangeras, vilka roller de 
olika organisationerna ska ha samt hur världscupen ska organiseras. Ett principdokument 
som beskriver detta har tagits fram och som beskriver förslag på den nya organisationen. 
Syftet är att skapa en organisation som säkrar erfarenheterna från Skid-VM 2015, säkrar 
Skidförbundets komptetens och erfarenheter samt skidspelsföreningarnas engagemang. 
Ärendet kommer att återkomma till kommunfullmäktige för godkännande av avtalet och 
dess tillhörande handlingar.  
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsen beslutar även för egen 
del att kommundirektören får i uppdrag att arbeta vidare med ärendet tillsammans med 
övriga parter. 
 
Beslutsunderlag 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-03-30. 

Förslag principöverenskommelse version 9. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-31, § 68.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C) med instämmande av Jonas Lennerthson (S), Krister Johansson (S), 
Mikael Rosén (M), Maria Gehlin (FAP), Richard Holmqvist (MP) och Lars-Göran 
Johansson (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

 



 Sammanträdesprotokoll 19 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 
 
Patrik Andersson (V) med instämmande av Katarina Gustavsson (KD) och Anders 
Runström (FAP): Förslaget avslås.  
 
Yttranden 
Susanne Norberg (S), Jan E Fors (M) och Monica Lindh (V) yttrar sig i ärendet.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden  ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
____________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommundirektören 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 20 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 
§ 82   Svar på medborgarförslag Kommunen ska ta över beslut om  
          begravningsavgiftens storlek 

 KS0183/15  
 
Beslut 

     Medborgarförslaget avslås med motiveringen att riksdagen har beslutat att 
     från och med januari 2016 blir det en gemensam begravningsavgift för 
     alla med undantag av Stockholm och Tranås. 

 

Del beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att förslagsställaren, Lars Broman, får yttra 
sig i ärendet. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun inkluderar begravningsavgiften i 
kommunalskatten. Samma medborgarförslag har också ställts som en motion.  
Stadskansliet föreslår avslag eftersom det blir ett lagkrav fr o m 2016 om 
gemensam begravningsavgift. 
 
Beslutet är enligt  kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2015-02-10. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-03-03. 

Protokoll från kommunstyrelsen utvecklingsutskott 2015-03-16, § 29. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-31, § 49.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag, (avslag). 

Erik Eriksson (MP): Bifall till medborgarförslaget. 

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



 Sammanträdesprotokoll 21 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Medborgarförslagställaren 
Stadskansliet 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 22 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 
§ 83   Svar på motion från Lars Broman (MP) Kommunen  
          ska ta över beslut om begravningsavgiftens storlek 

 KS0638/13  
Beslut 

Motionen avslås med motiveringen att riksdagen har beslutat att från 
och med januari 2016 blir det en gemensam begravningsavgift för alla 
med undantag av Stockholm och Tranås. 
  

Sammanfattning 
Lars Broman föreslår i en motion att Falu kommun inkluderar begravnings- 
avgiften i kommunalskatten. Samma motion har också ställts som ett  
medborgarförslag. Stadskansliet föreslår avslag eftersom det blir ett lagkrav 
fr. o m 2016 om gemensam begravningsavgift.     
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-03-03. 

Protokoll från kommunstyrelsen utvecklingsutskott 2015-03-16, § 30. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-31, § 50.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag, (avslag). 

Erik Eriksson (MP): Bifall till motionen. 

 
Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Lars Broman 
Stadskansliet 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 23 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 
§ 84   Svar på medborgarförslag Kommunen ska anordna med en  
          sekulär begravningsplats för icke-troende 

 
 KS0184/15  
Beslut 

Medborgarförslaget avslås med motiveringen att det ankommer 
på huvudmannen enligt begravningslagen att ordna med en sekulär 
plats för icke-troende. 

 

Del beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att förslagsställaren, Lars Broman, får  
yttra sig i ärendet. 

 
Reservation 
Patrik Andersson (V), Rolf Gradén (V), Erik Edquist (V), Monica Lindh (V), Pia  
Persson (V), Richard Holmqvist (MP), Erik Eriksson (MP), Elisabeth Ahnberg  
Åsenius (MP), Wanja Kaufmann(MP), Veronica Zetterberg (M), Staffan Nilsson (S),  
Sofie Eriksson (S), Christer Falk (S) och Lars-Göran Johansson (S) reserverar sig 
mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att en sekulär plats för icke-troende medborgare 
ska anordnas av kommunen. Stadskansliet föreslår avslag eftersom det finns en 
huvudman för detta uppdrag. Det som förslagsställaren lyfter fram som en 
angelägen fråga om sekulär begravningsplats för icke-troende, erbjuds redan idag 
till kommuninvånare. Huvudmannen är däremot kyrkan, inte kommunen. 
 
Beslutet är enligt stadskansliets, utvecklingsutskottets och kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2015-02-10. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-03-03. 

Protokoll från kommunstyrelsen utvecklingsutskott 2015-03-16, § 31.  

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-31, § 51.    
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Anna Fält (S), Håkan Hammar (M) 
och Jan-Olof Montelius (M): Enligt kommunstyrelsens förslag (avslag).  
 
 



 Sammanträdesprotokoll 24 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 
Christer Falk (S) med instämmande av Wanja Kaufmann (MP): Återremiss med 
motivering att det idag inte finns någon icke vigd jord som begravningsplats för icke-
troende.   
 
Patrik Andersson (V) med instämmande av Erik Eriksson (MP): Bifall till 
medborgarförslaget. 
 
Yttranden 
Sofie Eriksson (S) och Anna Hägglund (C) yttrar sig i ärendet.  

Beslutsgång  
Ordförandens förslag till beslutsgång godkänns av kommunfullmäktige. 
 
Ordföranden prövar först om ärendet ska avgöras idag mot återremiss.  
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot Patrik Anderssons m fl förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag (avslag). 
 
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande, 
 
Ja-röst: Kommunstyrelsens förslag (avslag). 
Nej-röst: Patrik Andersson förslag, bifall till medborgarförslaget. 
 
Omröstningsresultat 
Med 46 ja-röster, 14 nej-röster och en frånvarande beslutar kommunfullmäktige 
enligt kommunstyrelsens förslag (medborgarförslaget avslås), bilaga § 84. 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 
Stadskansliet 
 
 
  



                                                         Bilaga § 84. 

 

Voteringslista nr. 1 
Upprättad vid Falu kommunfullmäktige sammanträde den 9 april 2015 klockan 15:39:21. 
16  Svar medborgarförslag sekulär begravningsplats för icke-troende 

Po
 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
1 Helena  Fridlund                         (S)        Alla                                                X        
2 Jessica Wide                             (S)        Alla                                                X        
3 Jonas Lennerthson                        (S)        Alla                                                X    
4 Lena Johnsson                            (S)        Alla                                                X        
5 Jonny Gahnshag                           (S)        Alla       Mustafa Güclü                            X        
6 Susanne Norberg                          (S)        Alla                                                X        
7 Mikael Rosén                             (M)        Alla                                                X        
8 Christer Carlsson                        (M)        Alla                                                X        
9 Christina Haggren                        (M)        Alla                                                X        
10 Björn Ljungqvist                         (M)        Alla                                                X        
11 Åsa Nilser                               (FP)       Alla                                                X        
12 Svante Parsjö Tegnér                     (FP)       Alla       Mattias Ohlson                           X        
13 Monica Enarsson                          (S)        Alla                                                X        
14 Diyar Cicek                              (S)        Alla       Margareta Källgren                       X        
15 Elisabeth Ahnberg Åsenius                (MP)       Alla                                                 X      
16 Wanja Kaufmann                           (MP)       Alla                                                 X      
17 Erik Eriksson                            (MP)       Alla                                                 X      
18 Richard Holmqvist                        (MP)       Alla                                                 X      
19 Göran Forsén                             (M)        Alla                                                X        
20 Gunilla Franklin                         (M)        Alla                                                X        
21 Håkan Hammar                             (M)        Alla                                                X        
22 Jan-Olof Montelius                       (M)        Alla                                                X        
23 Fredrik Adolphson                        (FP)       Alla       Anders Nilser                            X        
24 Dietmar Gleich                           (FP)       Alla                                                   X  
25 Christina Knutsson                       (S)        Alla                                                X        
26 Lars-Göran Johansson                     (S)        Alla                                                 X      
27 Anna Hägglund                            (C)        Alla                                                X        
28 Joakim Storck                            (C)        Alla                                                X        
29 Camilla Sparring                         (C)        Alla                                                X        
30 Mats Dahlström                           (C)        Alla                                                X        
31 Mats Dahlberg                            (M)        Alla       Carin Gustafsson                         X        
32 Veronica Zetterberg                      (M)        Alla                                                 X      
33 Mika Savolainen                          (M)        Alla                                                X        
34 Vanja Ottevall                           (M)        Alla                                                X        
35 Anders Runström                          (FAP

      
Alla                                                X        

36 Maria Gehlin                             (FAP
      

Alla                                                X        
37 Krister Johansson                        (S)        Alla                                                X        
38 Sofie Eriksson                           (S)        Alla                                                 X      
39 Christer Falk                            (S)        Alla                                                 X      
40 Jenny Drugge                             (C)        Alla                                                X        
41 Carl-Erik Nyström                        (C)        Alla                                                X        
42 Göran Vestlund                           (C)        Alla                                                X        
43 Patrik Andersson                         (V)        Alla                                                 X      
44 Kicki  Stoor                             (V)        Alla       Erik  Edquist                             X      
45 Jan E Fors                               (M)        Alla                                                X        
46 Katarina Gustavsson                      (KD)       Alla                                                X        
47 Claes Mankler                            (S)        Alla                                                X        
48 Anna Strindberg                          (S)        Alla       Lars-Erik Lunå                           X        
49 Staffan Nilsson                          (S)        Alla                                                 X      
50 Annelie Nilsson                          (S)        Alla                                                X        

Transport: 38 11 0 1 



                                                         Bilaga § 84. 

 

 

Transport: 37 11 0 2 0 

Po
 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv K

 

51 Monica Lindh                             (V)        Alla                                                 X       
52 Pia Persson                              (V)        Alla                                                 X       
53 Knut C.A. Scherman                       (SD)       Alla                                                X         
54 Annette Norell                           (SD)       Alla                                                X         
55 Madelene Vestin                          (SD)       Alla                                                X         
56 Karl-Erik Pettersson                     (S)        Alla                                                X         
57 Ragnar Kroona                            (S)        Alla                                                X         
58 Anna Fält                                (S)        Alla                                                X         
59 Rolf Gradén                              (V)        Alla                                                 X       
60 Mikael Pettersson                        (SD)       Alla                                                X         
61 Bo Lindén                                (SD)       Alla                                                X         

SUMMA: 46 14 0 1 0 
 



 Sammanträdesprotokoll 25 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 
§ 85   Svar på motion från Lars Broman (MP) Kommunen ska ordna  
          med en sekulär begravningsplats för icke-troende 

 KS0637/13  
Beslut 

Motionen avslås med motiveringen att det ankommer på huvudmannen 
enligt begravningslagen att ordna med en sekulär plats för icke-troende. 

  
Reservation 
Patrik Andersson (V), Rolf Gradén (V), Erik Edquist (V), Monica Lindh (V), Pia  
Persson (V), Richard Holmqvist (MP), Erik Eriksson (MP), Elisabeth Ahnberg  
Åsenius (MP), Wanja Kaufmann(MP), Veronica Zetterberg (M), Staffan Nilsson (S),  
Sofie Eriksson (S), Christer Falk (S) och Lars-Göran Johansson (S) reserverar sig 
mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
I en motion från Lars Broman föreslås en sekulär begravningsplats för  
icke-troende medborgare. Stadskansliet föreslår avslag eftersom det finns en 
huvudman för detta uppdrag. Det som förslagsställaren lyfter fram som en 
angelägen fråga om sekulär begravningsplats för icke-troende, erbjuds redan idag 
till kommuninvånare. Huvudmannen är däremot kyrkan, inte kommunen. 
 
Beslutet är kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-04. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-03-03. 

Protokoll från kommunstyrelsen utvecklingsutskott 2015-03-16, § 32. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-31, § 52..   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Anna Fält (S), Håkan Hammar (M) och Jan-
Olof Montelius (M): Enligt kommunstyrelsens förslag (avslag).  
 
Christer Falk (S) med instämmande av Wanja Kaufmann (MP): Återremiss med 
motivering att det idag inte finns någon icke vigd jord som begravningsplats för icke-
troende.   
 
Patrik Andersson (V) med instämmande av Erik Eriksson (MP): Bifall till motionen. 
 
Beslutsgång  
Ordförandens förslag till beslutsgång godkänns av kommunfullmäktige. 



 Sammanträdesprotokoll 26 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 
 
Ordföranden prövar först om ärendet ska avgöras idag mot återremiss.  
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot Patrik Anderssons m fl förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag (avslag). 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Lars Broman 
Stadskansliet 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 27 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 
§ 86   Svar på medborgarförslag Slopa hästen i ortsnamnet Falun 

 KS0219/14  
  
Beslut 
 

Medborgarförslaget avslås med motiveringen att hästen bör fortsätta ingå  
i Falu kommuns logotyp men inte i ortsnamnet. 

 
Reservation 
Jan E Fors (M), Håkan Hammar (M), Jan-Olof Montelius (M), Vanja Ottervall (M), 
Carin Gustafsson (M) och Veronica Zetterberg (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att tidigare fattat beslut, att ”hästen” ska ersätta A:et i 
ortsnamnet Falun upphävs samt att succesivt fasa ut ”hästen” i ortsnamnet Falun och 
att återgå till att skriva Falun på korrekt sätt.  
Sedan våren 2014 pågår ett arbete med att ta fram en ny kommunikationsstrategi och i 
samband med det revidera Falu kommuns grafiska profil. I det arbetet ingår även att se 
över kommunens visuella uttryck, både när det gäller bildspråk, grafiskt uttryck och 
logotyp för att säkerställa att det följer intentionerna i kommunikationsstrategin,  
visionen och andra övergripande styrdokument för Falun.  
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-02-25. 

Skrivelse från Föreningen Kultur och Miljö i Falun angående stöd för medborgar- 
förslaget Slopa hästen i ortsnamnet Falun 2014-03-18. 

Kommunikationskontorets tjänsteskrivelse 2015-02-26. 

Protokoll från ledningsutskottet 2015-03-19, § 26. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-31, § 53.   

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

Jan-Olof Montelius (M): Bifall till medborgarförslaget och med tillägg att uppdra till 
kommunstyrelsen att utarbeta ett nytt grafiskt profilprogram för Falu kommun. 

Patrik Andersson (V), Maria Gehlin (FAP), Jan E Fors (M), Håkan Hammar (M), Helena 
Fridlund (S) och Katarina Gustavsson (KD) instämmer i Jan-Olof Montelius bifall till 
medborgarförslaget. 

 



 Sammanträdesprotokoll 28 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 
Yttranden 
Sofie Eriksson (S) yttrar sig i ärendet. 

 
Beslutsgång 
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen beslutsgång.  
Ordföranden kommer först att pröva kommunstyrelsens förslag mot Jan-Olof  
Montelius mfl förslag. Om medborgarförslaget bifalls kommer Jan-Olof Montelius 
tilläggsyrkande prövas mot medborgarförslagsställarens andra sats, att succesivt  
fasa ut hästen i ortsnamnet. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enlig kommunstyrelsens förslag (avslag). 
 
Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande, 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag (avslag). 
Nej-röst för Jan-Olof Montelius m fl förslag (bifall till medborgarförslaget). 
 
Omröstningsresultat 
Med 37 ja-röster, 21 nej-röster, 2 avstår och 1 frånvarande beslutar kommunfull- 
mäktige enligt kommunstyrelsens förslag bilaga § 86. 
_________________________________________________________________________ 

Sänds till 
Förslagsställaren 

Region Dalarna 

 
 
 
  



                                                                         Bil. § 86 
  

Voteringslista nr. 1 
Upprättad vid Falu kommunfullmäktige sammanträde den 9 april 2015 klockan 16:16:28. 
18  Svar på medborgarförslag Slopa hästen i ortsnamnet Falun 

Po
 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
1 Helena  Fridlund                         (S)        Alla                                                 X      
2 Jessica Wide                             (S)        Alla                                                  X    
3 Jonas Lennerthson                        (S)        Alla                                                X    
4 Lena Johnsson                            (S)        Alla                                                X        
5 Jonny Gahnshag                           (S)        Alla       Mustafa Güclü                            X        
6 Susanne Norberg                          (S)        Alla                                                X        
7 Mikael Rosén                             (M)        Alla                                                X        
8 Christer Carlsson                        (M)        Alla                                                 X      
9 Christina Haggren                        (M)        Alla                                                 X      
10 Björn Ljungqvist                         (M)        Alla                                                X        
11 Åsa Nilser                               (FP)       Alla                                                X        
12 Svante Parsjö Tegnér                     (FP)       Alla       Mattias Ohlson                           X        
13 Monica Enarsson                          (S)        Alla                                                X        
14 Diyar Cicek                              (S)        Alla       Margareta Källgren                       X        
15 Elisabeth Ahnberg Åsenius                (MP)       Alla                                                 X      
16 Wanja Kaufmann                           (MP)       Alla                                                X        
17 Erik Eriksson                            (MP)       Alla                                                X        
18 Richard Holmqvist                        (MP)       Alla                                                X        
19 Göran Forsén                             (M)        Alla                                                X        
20 Gunilla Franklin                         (M)        Alla                                                 X      
21 Håkan Hammar                             (M)        Alla                                                 X      
22 Jan-Olof Montelius                       (M)        Alla                                                 X      
23 Fredrik Adolphson                        (FP)       Alla       Anders Nilser                             X      
24 Dietmar Gleich                           (FP)       Alla                                                   X  
25 Christina Knutsson                       (S)        Alla                                                X        
26 Lars-Göran Johansson                     (S)        Alla                                                X        
27 Anna Hägglund                            (C)        Alla                                                X        
28 Joakim Storck                            (C)        Alla                                                X        
29 Camilla Sparring                         (C)        Alla                                                X        
30 Mats Dahlström                           (C)        Alla                                                X        
31 Mats Dahlberg                            (M)        Alla       Carin Gustafsson                          X      
32 Veronica Zetterberg                      (M)        Alla                                                 X      
33 Mika Savolainen                          (M)        Alla                                                X        
34 Vanja Ottevall                           (M)        Alla                                                 X      
35 Anders Runström                          (FAP

      
Alla                                                 X      

36 Maria Gehlin                             (FAP
      

Alla                                                 X      
37 Krister Johansson                        (S)        Alla                                                X        
38 Sofie Eriksson                           (S)        Alla                                                X        
39 Christer Falk                            (S)        Alla                                                  X    
40 Jenny Drugge                             (C)        Alla                                                X        
41 Carl-Erik Nyström                        (C)        Alla                                                X        
42 Göran Vestlund                           (C)        Alla                                                X        
43 Patrik Andersson                         (V)        Alla                                                 X      
44 Kicki  Stoor                             (V)        Alla       Erik  Edquist                             X      
45 Jan E Fors                               (M)        Alla                                                 X      
46 Katarina Gustavsson                      (KD)       Alla                                                 X      
47 Claes Mankler                            (S)        Alla                                                X        
48 Anna Strindberg                          (S)        Alla       Lars-Erik Lunå                           X        
49 Staffan Nilsson                          (S)        Alla                                                X        
50 Annelie Nilsson                          (S)        Alla                                                X        

Transport: 29 17 2 2 
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Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv K

 

51 Monica Lindh                             (V)        Alla                                                 X       
52 Pia Persson                              (V)        Alla                                                 X       
53 Knut C.A. Scherman                       (SD)       Alla                                                X         
54 Annette Norell                           (SD)       Alla                                                X         
55 Madelene Vestin                          (SD)       Alla                                                X         
56 Karl-Erik Pettersson                     (S)        Alla                                                X         
57 Ragnar Kroona                            (S)        Alla                                                X         
58 Anna Fält                                (S)        Alla                                                X         
59 Rolf Gradén                              (V)        Alla                                                 X       
60 Mikael Pettersson                        (SD)       Alla                                                X         
61 Bo Lindén                                (SD)       Alla                                                 X       

SUMMA: 37
 

21 2 1 0 
 



 Sammanträdesprotokoll 29 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 
§ 87   Svar på motion från Sten H Larsson (--) och Anders Pettersson (--) 
          Tänk på Å rummet men glöm inte Ån! 

 KS0518/13  
 
Beslut 
 

      Motionen är besvarad genom de utredningar som pågår i ärendet. 
 
Sammanfattning 
Sten H Larsson och Anders Pettersson föreslår i en motion att vid planeringen  
kring Faluån, av Å rummet, inte glömma att även lyfta fram ån. Motionärerna 
pekar på en rad missförhållanden som hänförs till vattennivån i ån och lägger  
fram förslag till åtgärder för att förbättra situationen. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2013-08-28. 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-02-06. 
Protokoll från ledningsutskottet 2015-03-19, § 27. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-31, § 54.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Yttranden  
Ragnar Kroona (S) yttrar sig i ärendet. 
 
_________________________________________________________________________ 

Sänds till 
Stadskansliet 

Sten H Larsson 

Anders Pettersson 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 30 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 
§ 88   Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP) Öppen  
          rekrytering till tjänster i Falu kommun-inga gräddfiler! 

 KS0119/14  
Beslut 
            Ärendet bordläggs till nästa kommunfullmäktigesammansträde eftersom 
            motionären inte är närvarande. 
 
Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér föreslår i en motion att alla tjänster i Falu kommun annonseras 
externt och internt samtidigt och att personal tillsätts efter kompetens och skicklighet. 
Vidare föreslås att alla tjänster som innebär lednings- och personalansvar alltid tillsätts i 
en öppen process med extern annonsering och avgörande för tillsättningen ska vara 
kompetens och skicklighet. 
Motionen återremitterades av kommunfullmäktige den 8 maj 2014 för att utreda vilka 
ekonomiska konsekvenser det medför om motionen bifalls.  

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås med hänvisning till personalkontorets 
tidigare tjänsteskrivelse den 27 februari 2014, inklusive bilaga, samt kompletterande 
svar i tjänsteskrivelse den 18 februari 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-01-14. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2014-05-08, § 120. 

Personalkontorets tjänsteskrivelse 2015-02-18. 

Protokoll från ledningsutskottet 2015-03-19, § 28. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-31, § 55.   
 

_________________________________________________________________________ 

Sänds till 
Motionären 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 31 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 
§ 89   Svar på motion från Ingrid Näsman (KD) Trygga brandvatttnet  
          även i Falun 

 KS0466/11  
Beslut 

 
Motionen är besvarad genom kommunfullmäktiges beslut den  
22 november 2012 att ansvaret för spol-och brandposter ligger  
hos Falu Energi och Vatten AB. 

 
Sammanfattning 
I en motion föreslår Ingrid Näsman att Falu kommun skriver avtal med 
Räddningstjänstförbundet DalaMitt om skötsel, underhåll och reparationer av 
Faluns brandposter för att trygga brandvattnet även i Falun.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2012 att ansvaret för  
spol-och brandposter ska ligga hos Falu Energi och Vatten AB.  
Motionen är besvarad genom kommunfullmäktiges beslut.  
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2011-09-09. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-01-29. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-03-17, § 12. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-31, § 56.   
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Katarina Gustavsson (KD): Enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Motionären 

Stadskansliet 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 32 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 
§ 90   Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) Seniorhotell  
          för äldre över 68 år måste byggas snarast 

 KS0483/14  
 
Beslut 
 

Motionen avslås med motiveringen att den inte är förenlig med 
omvårdnadsnämndens kärnverksamhet som styrs av socialtjänst- och 
hälso- och sjukvårdslagen. 

 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att ett seniorhotell byggs för äldre över 
68 år med möjlighet att vistas på, i avlastningssyfte och för att motverka 
ensamhet. 
 
Beslutet är enligt omvårdnadsnämndens, verksamhetsutskottets och kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-08-08. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2014-12-03, § 163/tjänsteskrivelse 2014-10-20. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-03-17, § 13. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-31, § 57.   

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Yttranden 
Katarina Gustavsson (KD) yttrar sig i ärendet. 
 
_________________________________________________________________________ 
Sänds till 
Motionären 
Omvårdnadsnämnden 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 33 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 
§ 91   Redovisning av ej slutförda medborgarförslag 

 KS0023/15  
 
  
Beslut 

Stadskansliets redovisning av medborgarförslag som inte färdig- 
behandlats den 25 februari 2015 godkänns.  
 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning årligen 
vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de  
medborgarförslag som inte färdigbehandlats.  
 
Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde 
den 13 oktober 2014.  
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Kommunstyrelsen beslutade även för egen del att kommundirektören får i uppdrag att 
innan sommaren 2015 återkomma med förslag till åtgärder för att förkorta 
beredningstiden för medborgarförslag. 
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-03-03. 

Protokoll från kommunstyrelsen utvecklingsutskott 2015-03-16, § 38. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-31, § 58.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Yttranden 
Mikael Rosén (M), Åsa Nilser (FP) och Erik Eriksson (MP) yttrar sig i ärendet. 
_______________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommundirektören  
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 34 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 
§ 92   Redovisning av ej slutförda motioner 

 KS0023/15  
Beslut 

 
Stadskansliets redovisning av motioner som inte färdigbehandlats 
den 25 februari 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 13 oktober 2014. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Kommunstyrelsen beslutade även för egen del att kommundirektören får i uppdrag att 
innan sommaren 2015 återkomma med förslag till åtgärder för att förkorta 
beredningstiden för motioner. 
 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2015-03-02/sammanställning motioner. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2015-03-17, § 15. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-31, § 59.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Stadskansliet 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 35 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 
§ 93   Val av ledamöter samt ordförande i Falu Kraft AB 

 KS0002/15  
 
Beslut 
 

1. Bengt Gustafsson tom 2015-06-30, Per Dahlberg from 2015-07-01,  
Bengt Östling, Ylva Ljungberg och Daniel Asplund utses som  
ledamöter i Falu Kraft AB.   
 

2. Till ordförande tillika presidium utses bolagets VD. 
 
Sammanfattning 

 I bolagsordning för Falu Kraft AB stadgas i § 6 att styrelsen ska bestå av lägst 
fyra och högst sex ledamöter. Styrelsens ledamöter utses av kommunfullmäktige  
i Falun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att 
allmänt val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma  
som följer efter nästa allmänna val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
utser också ordförande i bolagets styrelse. Styrelsen består av fyra tjänstemän.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Falu Kraft AB 
Förtroendemannaregistret 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 36 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 

§ 94   Val av huvudmän till Bjursås Sparbank 

 KS0002/15  
 
Beslut 
 

Annelie Nilsson (S) och Annica Ericson (MP) utses som huvudmän 
i Bjursås Sparbank. 
 

 
Sammanfattning 
Komplettering av kommunfullmäktiges val av ledamöter, ersättare och i 
vissa fall presidium i övriga organ med kommunalt engagemang i Falu 
kommun för mandatperioden 2015-2018.  

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

Sänds till 
Valda 

Bjursås sparbank 

Förtroendemannaregistret 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 37 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 

 

§ 95   Entledigande som ledamot i Lugnet Falun AB 

 KS0002/15  
Beslut 
 

1. Sten H Larsson (M) entledigas som ledamot i Lugnet Falun AB. 
 

2. Fyllnadsval sker på nästa kommunfullmäktigesammanträde. 
 
 
Sammanfattning 
Sten H Larsson (M) begär att få bli entledigad från uppdraget som ledamot i Lugnet 
Falun AB. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Sten H Larsson (M) 2015-03-24. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Sten H Larsson 
Lugnet Falun AB. 

Förtroendemannaregistret 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 38 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 

 

§ 96   Fyllnadsval ledamot till Falu kommuns Förvaltnings AB 

 KS0002/15  
 
Beslut 
 

Mats Dahlström (C) utses som ledamot i Falu kommuns Förvaltnings AB. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 februari 2015 att entlediga Berit Nykvist (S) 
som ordförande i Falu kommuns Förvaltning AB och Jonny Gahnshag utsås till ny 
ordförande. Beslutet innebär att det finns två ledamöter i styrelsen. I bolagsordningen  
står det att "Styrelsen ska bestå av lägst 3 ledamöter". Enligt Bolagsverket ska en ny 
ledamot väljas då de inte rekommenderar lösning med inträde av suppleant. 
Kommunfullmäktige valde den 11 december 2014 nya styrelser i bolagen from 
bolagstämmorna 2015.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Vald 
Falu kommuns Förvaltnings AB 
Förtroendemannaregistret 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 39 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 
 

 

§ 97   Entledigande som ersättare i omvårdnadsnämnden 
 KS0002/15  
 
Beslut 
 

1. Gunn Holmqvist (S) entledigas som ersättare i omvårdnadsnämnden 
from den 1 maj 2015. 
 

2. Ny ersättare utses på nästa kommunfullmäktigesammanträde. 
 
 
Sammanfattning 
Gunn Holmqvist (S) begär att få bli entledigad från sitt uppdrag from den 1 maj 2015 som 
ersättare i omvårdnadsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Gunn Holmqvist 2015-03-30. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Gunn Holmqvist 
Förtroendemannaregistret 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 40 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 
 
§ 98   Fyllnadsval ny ersättare i omvårdnadsnämnden 
 KS0002/15  
 
Beslut 
 

Cecilia Bergfeldt (S) väljs som ny ersättare i omvårdnadsnämnden efter  
Dino Besic (S). 
 

 
Sammanfattning 
Dino Besic (S) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i omvårdnadsnämnden  
den 12 februari 2015 av kommunfullmäktige. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Cecilia Bergfeldt 
Omvårdnadsnämnden 
Förtroendemannaregistret 
  



 Sammanträdesprotokoll 41 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 

 
§ 99   Anmälningsärenden  

 KS0081/15  
 
Beslut 
 

Kommunfullmäktige har tagit del av anmälda ärenden. 
 
Sammanfattning 
Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden 
 

• Protokoll från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-25, § 22.  
Svar på medborgarförslag Skapa en hinderbana och "skogsgym" för klubbar  
och privatpersoner vid skogsområdet öster Norra Myran. Medborgarförslaget  
är besvarat genom att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag i 
samråd med förslagsställaren utreda möjligheter och kostnader för hinderbana och 
utegym i Myranområdet.          KS0464/14 
 
 

• Statistikrapporter från socialnämnden. Protokoll socialnämnden 2015-02-25 § 15, 
Rapportering av ej verkställda beslut 4:e kvartalet 2014 SoL.  
Till kommunfullmäktige anmäls att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har 
fått rapport om att ett gynnande beslut enligt 4 kap § 1 Socialtjänstlagen (SoL) är 
äldre än tre månader.   KS0020/15 
 

 
• Statistikrapporter från socialnämnden om ej verkställda beslut LSS avseende  

2014 - Protokoll socialnämnden 2015-02-25 § 16.  
Till kommunfullmäktige anmäls att Inspektionen för vård och omsorg (IVO)  
har fått rapport om att sju ej verkställda beslut enligt 28 § f-g LSS är äldre än tre 
månader.    KS0020/15 
       
 

• Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2015-02-25 § 19 Redovisning av 
satsningarna förskola och grundskola. 
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2014 att förskolan fick ökad ram med totalt 
14 mnkr för olika satsningar inom förskolan. Pengarna har använts till att säkra 
personaltätheten, öppnat nya förskoleavdelningar för att minska storleken på 
barngrupperna och för att täcka volymökningarna inom förskolan, samt för ökade 
måltidskostnader. 
Grundskolan erhöll i budget 2014 särskilda medel för satsning på nyanlända barn 
och för att säkra personaltätheten med ungefär 11,6 mnkr. Medlen har används till 
studiehandledning och för att bygga upp en mottagningsenhet för nyanlända och för 
att personaltätheten skulle kunna vara oförändrad från 2013 till 2014.      
                                                                    KS0014/11 



 Sammanträdesprotokoll 42 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 

 
 
 

• Redovisning Verkställighet av beslut - Protokoll Omvårdnadsnämnden  
2015-02-25 § 22 Återrapportering av politiskt fattade beslut 2014. 
     KS0226/15 

 
 

• Revisionsrapport över Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
     KS0229/15 

 
 

• Reviderad delegationsordning att gälla from 2015-01-15. Revideringen innebär  
en höjning av beloppsgränsen för handläggarna av bostadsanpassningsbidragen.
     KS0xxx/15 
    

• Korrigering av felskrivet namn på val till Nämndemän vid Falu Tingsrätt.  
Beslut av kommunfullmäktige den 27 november 2014 § 52. Maja Rudberg (FP)  
är vald men i listan blev det felaktigt skrivet Mats Rudberg. Felet är korrigerat  
med Tingsrätten.  

 
  



 Sammanträdesprotokoll 43 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 
§ 100  Medborgarförslag Slopa bygglovsavgiften vid förbättring av  
          tillgänglighet i Falu centrum 

 KS0242/15  
Beslut 
 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att bygglovsavgiften slopas för butiker, restauranger, 
frisörer mm med färre än tio anställda, vid förbättringar av tillgänglighet för 
funktionshindrade.  From den 1 januari 2015 införs bristande tillgänglighet som en ny form 
av diskriminering i diskrimineringslagen. Lagen gäller inte för privatpersoner eller för 
företag med färre anställda än tio. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2015-03-13 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 44 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 
 

§ 101  Medborgarförslag Britsarvsvägen, Hästbergsvägen och  
           Blomstervägen förses med vägavsmalningar och fartgupp 

 KS0255/15  
Beslut 
 

Medborgarförslaget överlämnas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
för handläggning och beslut. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Britsarvsvägen, Blomstervägen, Hästbergsvägen  
och Frejavägen förses med vägavsmalningar och fartgupp. Åtgärderna föreslås då 
förslagsställaren pekar på att genomfartstrafiken har ökat och många kör väldigt fort.  
Det bor många barn i området och något bör göras innan det inträffar en olycka. 
 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2015-03-20. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 45 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 
§ 102   Motion från Svante Parsjö-Tegnér (FP) Lika hyror i  
            idrottshallar för alla skolor 

 KS0264/15  
Beslut 
 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér föreslår i en motion att alla skolor oavsett huvudman behandlas  
lika vad gäller hyreskostnader i kommunala idrottshallar. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2015-03-23. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Svante Parsjö Tegnér  
 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 46 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 
§ 103    Motion från Patrik Andersson (V), Kicki Stoor (V), 
             Monica Lindh (V), Pia Persson (V) och Rolf Gradén (V) 
             Satsa på moderna, kostnadseffektiva datasystem  
             för skolan nu 

 KS0275/15  
Beslut 
 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Sammanfattning 
Patrik Andersson, Kicki Stoor, Monica Lindh, Pia Persson och Rolf Gradén föreslår i en 
motion att Falu kommuns skolor omgående satsar på moderna IT-verktyg. I dagsläget 
menar motionärerna att eleverna inte erbjuds detta utan att nuvarande system kostar för 
mycket och kräver för mycket support och administration. 
De föreslår därför att det görs en risk- och konsekvensanalys för att sedan knyta avtal med 
likvärdig kostnadsfri molntjänst för nyttjande i kommunens skolor. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2015-03-18. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Förslagsställarna 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 47 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 
§ 104   Interpellation från Patrik Andersson (V) ställd till kultur-  
            och fritidsnämndens ordförande Staffan Nilsson (S) om  
            demokrati och beslutsgång i Ishallsärendet 

 KS0004/15  
Beslut 
 

Interpellationen får ställas. 
 
  
Sammanfattning 
Patrik Andersson ställer en rad frågor till kultur- och fritidsnämndens ordförande 
Staffan Nilsson om demokrati och beslutsprocessen i kultur- och fritidsnämnden 
gällande Ishallsärendet. 
 
Staffan Nilsson (S) kultur- och ungdomsnämndens ordförande svarar på interpella- 
tionen. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Patrik Andersson 2015-04-07. 
Svar på interpellation från Staffan Nilsson 2015-04-07. 
 
Yttranden 
Staffan Nilsson (S) redogör för sitt svar på interpellationen. 

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

I debatten deltar Maria Gehlin (FAP), Jonas Lennertson (S) och Mikael Rosén (M). 

 
Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 48 (48) 
Falu kommun 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-09 
 
 
§ 105     Skrivelse gällande hantering av tidigare beslut gällande  
              VA-problem till fungerande lösningar 

  KS0098/10  
 
 
Protokollsanteckning  
Ärendet är inget beslutsärende utan noteras att skrivelsen om begäran om ändrad 
hantering den 6 april 2015 överlämnas till kommunstyrelsens ordförande för hand- 
läggning. 

 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges beslutade den 12 februari 2015 att upphäva beslut om 
arbetsordningen från VA-problem till fungerande lösningar. 
Med anledning av detta beslut och den protokollsanteckning som gjordes begär Carl-Erik 
Nyström i skrivelse för berörda i Enviksbyn att de ska kunna påverka miljökontorets beslut 
om den praktiska planeringen för byte av vatten till kommunalt och nybygge av gemensam 
ledning för avlopp, så att de kan bo kvar i Enviksbyn. Vidare att detta kan lösas med en 
gemensam dialog på ett praktiskt sätt tillsammans med Falu Energi & Vatten AB, utan att 
behöva anlita externa experter.  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommunstyrelsens ordförande 
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