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 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 

§ 1             Information om kultur- och fritidsförvaltningen 

 KS0029/15  
   
Beslut 
 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
 

Sammanfattning 
Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen Pelle Ahnlund redogör för deras uppdrag  
och de uppmaningar de står inför. 
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 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
§ 2           Ekonomisk lägesrapport      

 KS0029/15    
 
Beslut 
 

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 
 
 
Sammanfattning 
Ekonomichefen redogör för hur statsbudgeten påverkar Falu kommuns budget, våra 
minskade skatteintäkter genom mindre befolkningsökning än beräknat, progonos  
för 2015 mm. 
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 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
§ 3        Svar på motion från Knut C.A. Scherman (SD) Uppsägning 
             av avtalet med Migrationsverket och anpassning av ett  
             nytt avtal efter ekonomi och hur assimileringen av  
             individerna i kommunen går 

 KS0294/14  
Beslut 
 

Motionen avslås. 
 
Sammanfattning 
Knut C.A. Scherman föreslår i en motion att avtalet med migrationsverket rivs  
upp och läggs på en för kommunen mer rimlig nivå, där inte antalet lediga  
lägenheter bestämmer antalet invandrare. 

Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträden den 11 
december 2014. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-03-27.  

Arbetsmarknads- och integrationskontorets tjänsteskrivelse 2014-11-04. 

Protokoll från verksamhetsutskottet 2014-11-26, § 1. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-12-02, § 24. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2014-12-11, § 84. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Dietmar Gleich (FP), Katarina 
Gustavsson (KD), Pia Persson (V), Erik Eriksson (MP), Mats Dahlberg (M), Patrik 
Andersson (V),  
Maria Gehlin (FAP), Fredrik Adolphson (FP), Mats Dahlström (C), Lars-Göran  
Johansson (S), Svante Parsjö Tegnér (FP), Monica Enarsson (S) och Diyar Cicek (S): 
Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Knut C.A. Scherman (SD) och Madelene Vestin (SD): Bifall till motionen. 

Yttranden 
Sofie Eriksson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Motionären 
Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
   
§ 4        Svar på motion från Maria Gehlin (FAP), Stefan  
             Clarström  (FAP), Sten H Larsson  (FAP) och Anders  
             Pettersson  (FAP) Hyresbidrag beviljas till Dalregementets 
             museum 

 KS0354/13  
Beslut 
 

Motionen bifalls. Dalregementets museer tilldelas ett hyresbidrag 
budgetåret 2014 om 50 000 kr från den allmänna kulturpotten inom  
ansvarsområde Ej förvaltningsanknuten verksamhet inom kommun- 
styrelsens verksamhetsområde. 

 
Sammanfattning 
Maria Gehlin, Sten H Larsson, Stefan Clarström och Anders Pettersson 
föreslår i en motion att kommunfullmäktige beviljar hyresbidrag till 
Dalregementets museum. 

Dalregementet upprättades år 1625 och lades ned år 2000. Med anor från Gustav 
Vasas tid torde regementet vid sin nedläggning i praktiken ha varit världens 
äldsta. Regementet var förlagt till Falun under åren 1908 – 2000. Några år efter 
nedläggningen invigdes ett museum på det gamla regements- området. 
Verksamheten är helt ideell. Bidrag till verksamheten är nödvändig för museets 
fortlevnad. Föreningen Dalregementets Museer, som är huvudman för 
verksamheten, har hos kommunen sökt bidrag till hyran för museet med 60 000 
kr.  
Kultur- och ungdomsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att 
Dalregementet ska tilldelas ett hyresbidrag på 50 000 kr för budgetår 2014.  

Kulturpotten, som finns inom Ej förvaltningsanknuten verksamhet inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde, kan användas för ej budgeterade 
föreningsstöd. Denna kulturpott uppstod när Falu kommun upphörde att 
betala verksamhetsbidrag till Folkets hus.   

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 11 december 2014.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsen förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2013-04-26. 
Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2014-04-24, § 41/tjänsteskrivelse     
2014-04-15. 
Ekonomikontoret tjänsteskrivelse 2014-08-25. 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-11-25, § 4. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-12-02, § 23. 
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-12-11, § 83. 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Maria Gehlin (FAP): Enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kultur- och fritidsnämnden  
Stadskansliet  
Ekonomikontoret 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
§ 5     Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP): Regler 
          för bidrag till ideella föreningar i Falu kommun 

 KS0328/14  
Beslut 
 

Motionen är besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér föreslår i en motion att bidragsregler tas fram för 
ideella föreningar i Falu kommun. Botkyrkas regler för bidrag ska användas 
som förebild. 

Både kultur- och ungdomsnämnden och trafik- och fritidsnämnden har 
sedan lång tid tillbaka tydliga regler för bidrag inom sina områden. Deras 
regler gör det möjligt att förhindra att bidrag ges till icke demokratiska 
organisationer och organisationer som har ett icke demokratiskt syfte. 
Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 11 december 2014. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-04-23. 

Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2014-09-25, § 61/tjänsteskrivelse  
2014-09-08. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-11-05, § 144/ tjänsteskrivelse  
2014-10-20. 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-11-25, § 3. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-12-02, § 22. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2014-12-11, § 82. 

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

Svante Parsjö Tegnér (FP) med instämmande av Maria Gehlin (FAP): Bifall till 
motionens första punkt i övrigt enligt kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
Jonas Lennertson (S) yttrar sig i ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Svante Parsjö Tegnérs m fl bifallsyrkande av första punkten mot 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
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 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Svante Parsjö Tegnér 

Kultur- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
§ 6       Svar på motion från Kicki Stoor (V), Daniel Riazat (V)  
            och Patrik Andersson (V) Sänk månadsersättningarna 
            för politiker i Falu kommun 

 KS0206/13  
Beslut 
Motionen avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 18 
september 2014, om fasta månadsarvoden som gäller fr.o.m. mandatperiod 
2015-2018. 

 
Sammanfattning 
Kicki Stoor, Daniel Riazat och Patrik Andersson föreslår i motion att 
samtliga fasta månadsersättningar för politiker i Falu kommun sänks med  
50 % och att förslaget införs fr.o.m. nästkommande månadsutbetalning. 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2014 om fasta månads-
arvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst m.m. för kommande 
mandatperiod (2015-2018). 

Den Parlamentariska Ledningsgruppen (PLG) vidhåller kommunfull-
mäktiges beslut från den 18 september och föreslår därmed att motionen 
avslås.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-02-08. 
Parlamentariska Ledningsgruppens tjänsteskrivelse 2014-11-25. 
Protokoll från ledningsutskottet 2015-01-22, § 1. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-02-01, § 1. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C) med instämmande av Katarina Gustavsson (KD): Enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Patrik Andersson (V): Bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Motionärerna 

Personalkontoret 

Stadskansliet 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
§ 7        Svar på motion från Lilian Eriksson (M) och Christina  
             Haggren (M)  Ersättning för förlorad arbetsförtjänst till  
             förtroendevalda 

 KS0155/12  
Beslut 
 
Motionen är bifallen genom kommunfullmäktiges beslut den 18 september 
2014 om justerade arvodesbestämmelser samt genom de åtgärder som 
personalkontoret redan vidtagit i början av mandat-perioden för att 
tydliggöra inkomstbortfall för egenföretagare. 

 
Sammanfattning 
Lilian Eriksson och Christina Haggren föreslår i en motion att de 
förtroendevalda som arbetar som egenföretagare ska beräkna sin förlorade 
arbetsförtjänst inom de maxgränser som kommunfullmäktige har beslutat.  

Kommunfullmäktige fastställer inför varje mandatperiod arvodes-
bestämmelser, vilket gjordes, inför kommande mandatperiod 2015-2018, 
den 18 september 2014. Där redovisas hur ersättningen ska beräknas för 
förtroendevalda som förlorar arbetsinkomst. De tillämpningsföreskrifterna 
gäller även för egenföretagare.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2012-01-30.  
Parlamentariska Ledningsgruppens tjänsteskrivelse 2014-11-25. 

Protokoll från ledningsutskottet 2015-01-22, § 2. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-02-03, § 2.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) med instämmande av Christina Haggren (M): Enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Yttranden 
Patrik Andersson (V) yttrar sig i ärendet. 
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Motionärerna 

Stadskansliet 

Personalkontoret 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 

§ 8       Svar på motion från Kjell Hjort (FAP) Subventionera  
            Falubornas biljettpriser vid Skid-VM 2015 

 KS0531/14  
Beslut 

Motionen är besvarad. 

 
Sammanfattning 
Kjell Hjort föreslår i en motion att biljettpriser vid Skid-VM 2015 subven-   
tioneras för alla Falubor som är skrivna i det geografiska området Falu 
kommun. För alla Falubor och övriga besökare kommer staden att vara en  
festplats under ungefär två veckor som skidtävlingarna pågår. Det görs en  
stor satsning på kulturaktiviteter och ambitionen är att det ska finnas något 
för alla.  

Biljettpriserna till de olika tävlingarna under Skid-VM är satta utifrån 
den attraktivitet de olika tävlingarna har och var på Arenan man väljer att vara, 
på läktare eller i publikområdet. Barn 0-12 år går in gratis i målsmans sällskap. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2014-09-04. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-01. 

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2015-01-19, § 1. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-02-03, § 3.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Yttranden 
Maria Gehlin (FAP) yttrar sig i ärendet. 
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kjell Hjort 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
§ 9           Svar på motion från Lars Runsvik (M) Inrätta  
                ett Hospice i Falun 

 KS0396/14  
Beslut 
 

Motionen bifalls. 
 
Sammanfattning 
Lars Runsvik föreslår i en motion att frågan om Hospice i Falun utreds och att ett 
förslag presenteras om anläggande/byggande av ett Hospice på en naturskön plats  
i Falun. Hospice är en specialiserad vårdenhet för vård i livets slutskede. 

Omvårdnadsnämnden har i sitt remissvar ställt sig positiv till förslaget, men kan  
konstatera att ansvar för ett hospice är Landstinget Dalarnas då det handlar om 
specialiserad palliativ vård. Omvårdnadsförvaltningen kommer att ta upp frågan 
med Landstinget Dalarna i den samverkansgrupp som finns mellan huvudmännen. 
Omvårdnadsnämnden ställer sig även bakom omvårdnadsförvaltningens förslag 
att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ge förslag på och  
eventuellt reservera lämplig mark för ett framtida Hospice. 
Kommunstyrelsen föreslår; 

1. Motionen bifalls genom att uppdra till omvårdnadsnämnden 
att ta upp frågan om hospiceverksamhet med Landstinget Dalarna i  
den samverkansgrupp som finns mellan huvudmännen. 
 

2. Om Landstinget Dalarna ställer sig positiva till att starta hospice- 
verksamhet får miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
för att verka för att lämplig mark finns att erbjuda i Falu kommun. 

 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-05-30. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2014-09-22, § 126. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-12-30. 

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2015-01-19, § 2. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-02-03, § 4.   

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anna Hägglund (C) och Anna Fält (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Anna Strindberg (S), Christer Carlsson (M), Åsa Nilser (FP), Maria Gehlin (FAP), 
Knut C.A. Scherman (SD) och Håkan Hammar (M): Bifall till motionen i sin helhet. 

Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslagspunkt 1 och avslag till 
punkt 2. 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
 
Yttranden 
Katarina Gustavsson (KD) och Monica Lindh (V) yttrar sig i ärendet. 
 
Beslutsgång  
Det finns två förslag till beslut gällande kommunstyrelsens förslagspunkt 1 vilket är 
kommunstyrelsens förslag och ett bifall till motionen. Gällande kommunstyrelsens 
förslagspunkt nr 2 finns kommunstyrelsens förslag och ett avslagsyrkande. 
Ordföranden kommer att pröva punkterna var för sig vilket godkänns av 
kommunfullmäktige. 
Ordföranden prövar först kommunstyrelsens förslagspunkt 2 och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Mats Dahlström (C) avslagsyrkande. 
Därefter prövas förslagspunkt 1, kommunstyrelsens förslag och att motionen bifalls 
och ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Motionären 
Omvårdnadsnämnden 
Ekonomikontoret 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 20 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
§ 10          Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Anslå medel  
                 till fritidsgården i Bjursås så att verksamheten kan  
                 bedrivas med kommunalt anställd personal 

 KS0626/13  
Beslut 

Motionen bifalls till den del som avser utredning kring förutsättningar 
för en kommunalt driven fritidsgård i Bjursås. För övrigt avslås motionen. 
 

Sammanfattning 
Maria Gehlin föreslår i en motion en kommunalt driven fritidsgård i Bjursås, 
som inte ska ske på bekostnad av Grycksbo fritidsgård samt att verksamhets- 
anslaget till kommunens fritidsgårdar utökas med ytterligare 20 000 kronor 
per år och fritidsgård. 

Kultur- och ungdomsförvaltningen har konstaterat att verksamheten för 
fritidsverksamhet i Grycksbo är vikande. Besöksantalet på gården är litet och 
försök med dialog med ungdomar och föräldrar visade på svagt intresse. 
Många ungdomar i målgruppen väljer att vara i Bjursås där deras hög- 
stadieskola ligger. 

Kultur- och ungdomsnämnden beslutade den 13 oktober 2014 att ge 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till verksamhetsidé  
och budget för en kommunalt driven fritidsgård i Bjursås under förutsättning  
att föräldraföreningen i Bjursås vill avveckla den föräldradrivna fritidsgården i  
Bjursås. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2013-10-28. 
Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2014-10-23, § 69/ tjänsteskrivelse  
2014-10-13. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-12-29. 

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2015-01-19, § 3. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-02-03, § 5.   
 

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

Maria Gehlin (FAP): Bifall enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg att även 
motionens tredje yrkande bifalls (verksamhetsanslaget utökas med ytterligare 20 000 
kronor).  
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 

Patrik Andersson (V) med instämmande av Åsa Nilser (FP) och Knut C.A. Scherman 
(SD): Bifall till motionen i sin helhet. 

Beslutsgång 
Till kommunstyrelsens förslag finns det till motionens samtliga (tre) förslagspunkter 
ett bifallsyrkande av Patrik Andersson m.fl. till motionen. Till punkt tre finns 
dessutom Maria Gehlins tilläggsyrkande.  

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag gällande motionens punkt 1 och 2 mot 
Patrik Andersson m.fl. bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Därefter prövas bifallsyrkandet på motionens punkt 3 mot kommunstyrelsens avslag 
och ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag (avslag). 
Nej-röst för Maria Gehlin och Patrik Anderssons förslag (bifall).  

Omröstningsresultat 

Med 48 ja-röster, 12 nej-röster och en (1) frånvarande beslutar 
kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag, bilaga § 10. 

____________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Maria Gehlin 
Ekonomikontoret 
Kultur- och ungdomsnämnden 
 
 
 
  







 Sammanträdesprotokoll 22 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
§ 11     Svar på motion från Maria Gehlin (FAP), Kjell Hjort (FAP), 
            Tore Karlsson (FAP) Stefan Clarström (FAP) Anna  
            Jörgensen (FAP) Ytterligare parkeringsplatser på delar av  
            Falun 7:7 och fri kollektivtrafik 

 KS0543/14  
Beslut 

Motionen är besvarad. 

Reservation 
Mikael Rosén (M), Christer Carlsson (M), Christina Haggren (M), Carin Gustafsson 
(M), Göran Forsén (M), Gunilla Franklin (M), Håkan Hammar (M), Jan-Olof 
Montelius (M), Veronica Zetterberg (M), Mika Savolainen (M), Vanja Ottevall (M), 
Jan E Fors (M), Mats Dahlberg (M), Fredrik Adolphson (FP), Dietmar Gleich (FP), 
Åsa Nilser (FP), Svante Parsjö Tegnér (FP), Anna Jörgensson (FAP), Maria Gehlin 
(FAP), Katarina Gustavsson (KD), Patrik Andersson (V), Marie Arvidsson (V), Pia 
Persson (V), Rolf Gradén (V), Knut C.A. Scherman (SD), Annette Norell (SD), 
Madelene Vestin (SD), Mikael Pettersson (SD) och Bo Lindén (SD) reserverar sig 
mot beslutet. 
 
Protokollsanteckning 
Ordföranden påminner om § 29 i kommunfullmäktiges arbetsordning  där det står att 
ämnen av olika slag inte får  tas upp i samma motion. 
 
Sammanfattning 
Motionärerna föreslår att Falu kommun anlägger en ny parkering på den outnyttjade 
kommunala marken efter Nybrogatan mellan Yxhammargatanoch Hanröleden/E16.  
De föreslår också att Falu kommun ska utreda möjligheten att införa fri kollektiv- 
trafik enligt Kuxabussarna i Ockelbo. 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-09-09. 

Förvaltningsgemensam tjänsteskrivelse 2014-11-18. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-12-04, § 162. 

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2015-01-19, § 4. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-02-03, § 6.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Jonas Lennertson (S) och Erik Eriksson 
(MP): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Maria Gehlin (FAP) med instämmande av Svante Parsjö Tegnér (FP) och Knut C.A. 
Scherman (SD): Bifall till motionens första punkt. 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 

Mikael Rosén (M): Bifall till motionens första punkt och avslag till den andra. 

Patrik Andersson (V): Bifall till hela motionen. 

Yttranden 
Monica Lindh (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 
Till kommunstyrelsens förslag, besvarad på båda punkterna, finns ett bifalls-
yrkande på punkt 1 och 2. På punkt två finns även ett avslagsyrkande. På punkt 
ett ställer ordföranden bifallsyrkandet mot kommunstyrelsens förslag (besvarad) 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs.  

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag (besvarad). 

Nej-röst för bifall.  

Omröstningsresultat 
Med 32 ja-röster och 29 nej-röster beslutar kommunfullmäktige 
enligt kommunstyrelsens förslag, bilaga § 11. 
 

Därefter prövar ordföranden de tre förslagen på punkt 2, kommunstyrelsens förslag 
besvarad, Maria Gehlins m.fl. bifallsförslag och Mikael Roséns avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
____________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Motionärerna 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 

 
  







 Sammanträdesprotokoll 24 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
§ 12         Ansökan om kommunal borgen från ekonomiska  
                föreningen Strandhamnen 2015 för byggande av  
                breddavlopp 

 KS0644/14  
Beslut 
 
           Ekonomiska Föreningen Strandhamnen 2015 beviljas en borgen 
           under fem år, med 500 000 kronor de två första åren och därefter 
           sänks borgensramen till 300 000 kronor, för ombyggnad av  
           breddavlopp vid  del av fastigheten Falun, Haraldsbo 9:26  i samband  
           med den planerade marinan. 

Sammanfattning 
Ekonomiska Föreningen Strandhamnen 2015 inkom den 3 november 2014 
med en ansökan om kommunal borgen på 500 000 kronor under fem år. 
Avsikten är att bygga om ett breddavlopp vid del av fastigheten Falun, 
Haraldsbo 9:26, vilket är ett krav från Falu Energi & Vatten AB, för att 
föreningen ska få bygga en marina om maximalt 180 platser i anslutning till 
Hälsinggårdsbryggorna. Ett befintligt breddavlopp ligger några meter ut i 
vattnet, precis på den plats där föreningen vill bygga en marina. 
Ombyggnationen innebär att breddavloppet flyttas ut i sjön så att det 
kommer att ligga utanför den planerade marinan.   

Det är Falu Energi & Vatten AB som kräver att föreningen ska ha 
kommunal borgen i samband med att bolaget bygger breddavloppet och 
låter föreningen avbetala på investeringen under fem år.  

Ekonomikontoret föreslår att borgen beviljas med maximalt 500 000 kronor 
under fem år. 
 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om kommunal borgen 2014-11-03 från Ekonomiska Föreningen 
Strandhamnen 2015. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-12-03. 

Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-01-22, § 4. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-02-03, § 9.   

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Susanne Norberg (S) med instämmande av Maria Gehlin (FAP): Enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
__________________________________________________________________ 

 

Sänds till 
Ekonomiska Föreningen Strandhamnen2015  

Ekonomikontoret 

 

 

 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 26 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
§ 13          Reducering av pågående investeringar och omfördelning  
                 avsatta medel i budget för Å-rummet 

 KS0670/14  
Beslut 

  
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att förutsättningarna för projekt 
Å-rummet har förändrats kraftigt. Dels har vi nu en helt annan situation vad 
gäller trafikförsörjningen i centrum, för både bil- och kollektivtrafik, än vad som 
faktiskt rådde när projektet beslutades. Dels har det nu bekräftats att kommunens 
ekonomi inte tillåter genomförandet enligt de tidigare planerna. 
Investeringsvolymen för 2015 och 2016 har i majoritetens förslag bantats från 15 
miljoner kronor till  
6 miljoner utan att man angivit vad detta får för konsekvenser för projektet.  
Mot bakgrund av de kraftigt ändrade förutsättningarna för projekt Å-rummet 
återremitteras frågan till kommunstyrelsen för framtagande av ett förslag till 
projekt som ryms inom angiven investeringsvolym.  

 
Sammanfattning 
Visionen En större kommun tar upp Å-rummet kring Faluån som en plats som har 
potential för förändring. Ett projekt har därför initierats som syftar till att göra 
området attraktivare och till en mer levande del av Faluns centrum. Ett 
gestaltningsprogram för Å-rumsprojektet har arbetats fram. 
Projektet, etapp 1, pågår med utredningar av kajerna och vitalitet hos befintliga träd 
samt trafiklösningar gällande cykelplan och alternativ linjesträckning av bussar. 
Byggnationen av etapp 1 avser att starta våren 2015. 
Beslutet att frigöra Östra Hamngatan från busstrafik 2015 innebär att delen Etapp 2 
(Östra Hamngatan- Falugatan- Falubron) kommer att kunna starta med utredning av 
förutsättningar och projektering för byggnation.  Byggnationen av etapp 2 avses att 
starta hösten 2015. 
 
Ledningsutskottet föreslår; 

1. Reducering av pågående investering i Å-rummet 2014 till maximalt 6 500 tkr. 

2. Avsatta investeringsmedel omfördelas i budget 2015 för Å-rummet till 12 000 tkr  
2015 och 3 000 tkr 2016. 

3. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upphandla och 
genomföra entreprenaden samt slutföra projektet.  

4. Igångsättningstillstånd beviljas för kommunstyrelsens projekt i 
utvecklingsområdet Å-rummet till totalt 21 500 tkr, fördelat på 2014-2016. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt ledningsutskottets förslag med undantag av 
punkt två som ändras till att avsatta investeringsmedel omfördelas i budget 2015 för 
Å-rummet till 6 miljoner kronor. Vidare att summan för igångsättningstillståndet 
sänks till totalt 12 500 tkr. Beslutet om igångsättningstillstånd beslutas av 
kommunstyrelsen för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut. 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
Finns delade meningar om ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige.  
Ordföranden låter ärendet hanteras av kommunfullmäktige då förslag på återremiss 
föreligger som är ett starkt incitament för kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-11-05, § 150/tjänsteskrivelse  
2014-10-21. 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-12-01. 

Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-01-22, § 5. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-02-03, § 10. 

Ajournering  
Mötet ajourneras 10 minuter för överläggning kl.17.20–17.30. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Rosén (M) med instämmande av Maria Gehlin (FAP), Svante Parsjö Tegnér 
(FP), Patrik Andersson (V), Katarina Gustavsson (KD) och Madelene Vestin (SD): 
Minoritetsåterremiss för framtagande av ett förslag till projekt som ryms inom 
angiven investeringsvolym. 
 
Mats Dahlström (C) med instämmande av Jonny Gahnshag (S): Ärendet 
återemitteras till kommunstyrelsen för ny handläggning och beslut. 
 
Ajournering  
Mötet ajourneras 5 minuter för överläggning kl.17.45–17.50. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden kommer att ställa förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras 
idag. Ska ärendet avgöras idag kommer kommunstyrelsens förslag att prövas.  
 
Omröstning genomförs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 
 
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 
Nej-röst för återremiss.  
 
Omröstningsresultat 
Med 30 ja-röster och 31 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet 
återremitteras (21 röster krävs för minoritetsåterremiss) med den motivering 
som lämnas av dem som föreslår minoritetsåterremiss, bilaga § 13. 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
____________________________________________________________________ 

Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Ekonomikontoret  
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
§ 14         Antagande av detaljplan för Lugnetgymnasiet och  
               delar av Lugnetområdet 

 KS0238/14  
Beslut 

Detaljplan för Lugnetgymnasiet och delar av Lugnetområdet antas. 

 
Sammanfattning 

Ett förslag till detaljplan för Lugnetgymnasiet och delar av Lugnetområdet  
har upprättats på stadsbyggnads- och näringslivskontoret. Syftet med detalj- 
planen är att ge planområdet moderna planbestämmelser, då det i gällande  
detaljplan omfattades av föråldrade planbestämmelser som inte längre används  
enligt plan- och bygglagen.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 7 mars 2006 stadsbyggnads- 
kontoret i uppdrag att upprätta nya eller ändra gällande detaljplaner inom  
Lugnetområdet. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott lämnade efter genomfört samråd  
den 16 september 2014 samrådshandlingarna utan erinran. Byggnads- 
nämnden godkände den 3 december 2014 detaljplanen för antagande, efter att  
detaljplanen varit utställd för offentlig granskning. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Protokoll från byggnadsnämnden 2014-12-03, § 209. 

Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-12-10 med 
antagandehandlingar. 
 
Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2015-01-19, § 6. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-02-03, § 11.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
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§ 15       Upphävande av beslut om arbetsordningen Från VA- 
              problem till fungerande lösningar 

 KS0098/10  
Beslut 

 
Beslut från den 14 juni 2004 om att anta arbetsordningen  
Från VA-problem till fungerande lösningar upphävs. 
 

Protokollsanteckning 
Carl-Erik Nyström (C) lämnar följande protokollsanteckning vilken 
kommunfullmäktige ställer sig bakom, ”Jag förutsätter att samtal om 
förutsättningar tas upp med dem som berörs och att kommunfullmäktige 
därefter kan ändra sitt beslut”. 
 
Sammanfattning 

Från VA-problem till fungerande lösningar är namnet på den förvalt- 
ningsövergripande utredning om arbetssätt och ansvarsfördelning för  
VA som togs fram i ett förvaltningsövergripande arbete med syfte att på ett  
effektivt sätt hantera områden med VA-problem. I arbetsordningen, som 
antogs av kommunfullmäktige den 10 juni 2004, tydliggjordes de olika  
aktörernas roller och ansvarsfördelning. 

Efter att arbetsordningen antogs har Falu kommun genomfört ett omfattande 
VA-planearbete i flera steg. VA-planeringen visar kommunens ambition och arbete 
för långsiktigt hållbar vatten och avloppsförsörjning. VA-översikten (steg 1), som 
färdigställdes under våren 2011, är en nulägesanalys som beskriver frågor som 
påverkar VA-situationen såväl lokalt som nationellt. Därefter formulerades en VA-
strategi (steg 2) som kommunfullmäktige antog den 14 juni 2012. VA-planen(steg 3) 
antogs av kommunfullmäktige den 13 februari 2014 och tydliggör  
genomförandet av VA-arbetet i kommunen. 

VA-planens utbyggnadsplan ger struktur till det åtgärdsarbete där ansvaret för VA-
problem enligt LAV ligger på kommunen. Som del i VA-planen finns också 
miljönämndens prioriteringsordning för tillsyn av enskilda avlopp förtydligad. 

VA-planuppdragets alla delar har genomförts i en förvaltningsövergripande  
arbetsgrupp med miljöförvaltningen, Falu Energi & Vatten (FEV) under ledning 
av stadsbyggnadskontoret, samt i dialog med en politisk VA-vägledningsgrupp.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-12-19/ 
Arbetsordningen Från VA-problem till fungerande lösningar. 

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2015-01-19, § 7. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-02-03, § 12.   



 Sammanträdesprotokoll 31 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Yttranden 
Carl-Erik Nyström (C) yttrar sig i ärendet. 
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Falu Energi & Vatten 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 32 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
§ 16          Utökning av verksamhetsområdet för vatten och  
                 spillvatten i Herrgårdsviken-Sundet och Länsbodarna 

 KS0723/14  
Beslut 
 

1. Utöka verksamhetsområdet så att det omfattar även vatten för  
Länsbodarna. 
 

2. Utöka verksamhetsområdet för den allmänna vatten och  
avloppsanläggningen till att omfatta kompletterande delar för  
överföringsledning mellan Länsbodarna och  
Herrgårdsviken-Sundet. 
 

3. Särtaxa ska tillämpas i området. 
 
Sammanfattning 
För närvarande pågår utbyggnaden av den allmänna VA-anläggningen så att  
den ska omfatta även Länsbodarna och Herrgårdsviken-Sundet, söder om Vika. 
Utbyggnaden i båda dessa områden sker i enlighet med vad som beslutats i 
Falu kommuns VA-plan från 2014. 
 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om utvidgning av verksamhets- 
område så att det nu omfattar både Länsbodarna och Herrgårdsviken- 
Sundet. Verksamhetsområdet beskriver vilka fastigheter som ska omfattas av den 
allmänna (kommunala) VA-anläggningen. 
 
I projektering och planering av hur den allmänna VA-anläggningen ska  
anläggas inom båda dessa områden har det uppstått behov av att utöka dess  
utbredning. Enligt detta nya förslag omfattas även Länsbodarna av  
verksamhetsområde för vatten samt att den överföringsledning som behövs för 
utbyggnaden tas med. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-08. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2013-03-14, § 44 och 2013-10-10, § 214. 

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2015-01-19, § 8. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-02-03, § 13.  
 

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



 Sammanträdesprotokoll 33 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Länsstyrelsen, Dalarnas län 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Falu Energi & Vatten 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 34 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
§ 17          Begäran från AB Dalaflyget om fastställande av 
                 uppdrag enligt SGEI kriterierna samt beslut om  
                 bolagsordningar 

 KS0458/14  
Beslut 

1. Ny bolagsordning för AB Dalaflyget och för Dala Airport AB godkänns. 
 

2. Fastställande av AB Dalaflygets uppdrag enligt SGEI kriterierna godkänns. 
 

 
Sammanfattning 
EU-kommissionen har formulerat ett undantag från huvudregeln genom ett  
beslut den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för  
allmännyttiga tjänster, som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att  
tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Detta undantag från  
grundregeln i artikel 14 kallas Service of General Economic Interest  (SGEI).  
Undantaget berör AB Dala Flyget.   

Offentlighetsprincipen har skrivits in i Dala Airport AB:s och AB Dalaflygets 
bolagsordningar i och med lagstadgade krav i kommunallagen från 2014.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 
Begäran från AB Dalaflyget om fastställande av uppdrag enligt SGEI kriterierna 
samt beslut om bolagsordningar. 

Förslag till bolagsordning för AB Dalaflyget. 
Förslag till bolagsordning för Dala Airport AB. 

Protokoll från kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2015-01-19, § 9. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-02-03, § 14.   

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

Patrik Andersson (V): Avslag. 

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



 Sammanträdesprotokoll 35 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
AB Dalaflyget 
Dala Airport AB 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 36 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
§ 18         Samordnad förvaltning av vattendrag med hög  
                översvämningsrisk 

 KS0658/11  
Beslut 
 
    Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för en helhetsöversyn av  
    kompetensen och samordning mellan kommunens nämnder, förvaltningar  
    och bolag.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2011 att temporärt och tidsbegränsat 
sammanföra förvaltarskapet för översvämningsbenägna vattendrag med 
kommunens samordningsfunktion för beredskap inom 
kommunstyrelseförvaltningen i avvaktan på kommunstyrelseförvaltningens vidare 
utredning.  

Huvudsaklig utgångspunkt för denna utredning är kommunens geografiska 
risksamordningsansvar och enskilda ansvar för vattenförvaltningsfrågor kopplade 
till vattendrag med hög översvämningsrisk. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) har utifrån EU:s översvämningsdirektiv klassificerat Falu tätort 
och Runns norra strand som ett av områdena i Sverige med högst 
översvämningsrisk. Även Svärdsjövattendraget är särskilt utsatt för 
översvämningsrisk.  

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för dammsäkerhet, vattenreglering, 
tillståndsärenden, tillsyn och underhåll samt beredskap för 
översvämning/dammbrott och flödesfrämjande åtgärder. Ansvaret inkluderar ägar-
och anläggningsansvar för kommunägda dammar och vattenkraftverk. Detta med 
innebörden att ansvara för drift, tillsyn och skötsel. Därtill innebär ägaransvaret att 
upprätthålla beredskap för översvämning/dammbrott.  

I utredningen framlyfts konsekvenser som bristande dammunderhåll och 
översvämningar kan medföra i avsaknad av tydligt ansvar samt avsaknad av 
samordnade strategier och åtgärder att förebygga naturrelaterade översvämningar. 
Inträffar en större översvämning i Falu kommun riskerar en rad samhällsfaktorer 
att påverkas, såsom vägnätet, kommunikationer, tekniska försörjningssystem, 
bebyggelse, areella näringar och vidare även ekosystem och människors hälsa. 
Klimatanpassningsbehov tillsammans med ökade myndighetskrav anför skäl för 
att kommunen har behov av en helhetsövergripande samordning för att fullgöra 
sitt ansvar i vattenvårdsfrågor. 

Bedömning av påvisade problemställningar och behov av kommunal samordning i 
vattenvårdsfrågor ligger till grund för huvudförslaget från ledningsförvaltningen 
till en stadigvarande förvaltningsorganisation av vattendrag med hög 
översvämningsrisk, samt därtill förslaget att inrätta en kommunal 
vattensamordnartjänst. 
 



 Sammanträdesprotokoll 37 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
Beslutet är enligt ledningsutskottets förslag exklusive punkt fem (5) gällande 
finansiering av vattensamordnartjänsten som överlämnades till kommunstyrelsen 
utan eget yttrande. 
Kommunstyrelsens förslag, 
1.  Kultur- och fritidsnämnden utses till drift- och skötselansvarig för sjöar och 

dammar i området väster om Falu Gruva. Drift- och skötselansvaret innebär 
att utföra aktiv vattenreglering, dammtillsyn samt mindre underhållsåtgärder 
av Stora Vällan och Lilla Vällan, Gamla Bergs- och Krondiksdammarna samt 
Önsbäcksdammen. Ansvaret omfattar tillika drift- och tillsynsansvar för 
processvattenförsörjningen via Krondikskanalen, slåtter av vass inom Gamla 
Bergs- och Krondiksdammarna, tillsyn och rensning av Margaretas dike från 
Lilltorpsvägen fram till inloppet i kulverten vid gruvrondellen. I uppdraget 
ligger även samverkan med Stiftelsen Stora Kopparberget. 

2. Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden utses till drift- och tillsynsansvarig för 
dammar och livräddningsutrustning inom detaljplanelagt område, samt till 
samverkansansvarig för utprickning av sjön Runn med Borlänge kommun och 
Runns båtförbund.  

 3. Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden överlåter tillsyn-, skötsel- och 
driftansvar, inklusive aktivt vattenregleringsansvar av Varpan, Östanforsån, 
Faluån, Tisken samt dammar i Svärdsjön-Borgärdet till Falu Energi & Vatten 
AB, vilket regleras i avtal mellan Falu Energi & Vatten AB och 
kommunstyrelsen.  

 4. Falu Energi & Vatten AB utses till driftansvarig och tillsynsansvarig för 
samtliga kommunägda dammar i Lillälven (Borgärdesströmmen) och 
vattendraget Faluån. Kommunstyrelsen uppdrar till ledningsförvaltningen 
(stadskansliet) att framta avtal som reglerar detta.  

 5. En vattensamordnartjänst, på halvtid, inrättas from den 1 april 2015, med 
organisatorisk placering inom ledningsförvaltningen. Finansiering sker via 
ramväxling mellan särskilda framtidsprojekt och ledningsförvaltningen. 

 6. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utses till drift- och tillsynsansvarig för 
vattenreglering och tillsyn över naturvårdsdammen i Kyrkbytjärn. 

 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-11-05. 
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-12-30. 
Protokoll från ledningsutskottet 2015-01-22, § 7. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2015-02-03, § 16.   

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

Richard Holmqvist (MP) med instämmande av Mats Dahlström (C): Punkt 3 
omformuleras så ansvaret fördelas direkt till Falu Energi & Vatten AB. 



 Sammanträdesprotokoll 38 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
Patrik Andersson (V) med instämmande av Monica Lindh (V) och Maria Gehlin 
(FAP): En nämnd, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska ha helhetsansvaret i 
punkt 1. 

 
Åsa Nilser (FP) med instämmande av Dietmar Gleich (FP) och Veronica Zetterberg 
(M): Minoritetsåterremiss för att göra en helhetsöversyn av kompetensen och 
samordning mellan kommunens nämnder, förvaltningar och bolag.  
 
Yttranden 
Staffan Nilsson (S), Jan-Olof Montelius (M), Ragnar Kroona (S) och Jan E Fors (M) 
yttrar sig i ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden kommer att ställa förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras 
idag. Ska ärendet avgöras idag kommer kommunstyrelsens förslag i sin helhet och 
förslagen på punkt 1 och tre att prövas. 
 
Omröstning genomförs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för att ärendet avgörs idag. 

Nej-röst för återremiss. 

Omröstningsresultat 
Med 30 ja-röster, 30 nej-röster och en frånvarande beslutar kommunfullmäktige att 
ärendet återremitteras till kommunstyrelsen, bilaga § 18. 
 
 
____________________________________________________________________ 

Sänds till 
Stadskansliet 

Kultur- och fritidsnämnden 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Falu Energi & Vatten AB 

 
 
  







 Sammanträdesprotokoll 39 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
§ 19       Utbetalning av partistöd 

    
 
Beslut 
 

    Hälften av partistöden kommer att utbetalas den 25 februari 2015. 
    Grundbeloppet hålls inne för senare utbetalning i höst. 
 

 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 34 ska kommunfullmäktige besluta om 
utbetalning av partistöd per februari och september. 
Ordförande informerar om bestämmelserna kring partistödet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Karl-Erik Pettersson (S): Enligt beslutet.  
 
Yttranden 
Katarina Gustavsson (KD) yttrar sig i ärendet.  
 
 
 
Sänds till 
samtliga gruppledare 
stadskansliet 
personalkontoret 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 40 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
§ 20       Anmälningsärenden 

    

Beslut 
             Kommunfullmäktige har tagit del av anmälda ärenden.  

Sammanfattning 
Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden 

 
 

• Beslut från Länsstyrelsen Dalarna om ny ersättare i 
kommunfullmäktige from 2014-12-05 tom 2018-10-14. Efter 
avgående ersättare Johan Lindgren (M) är Mats Rudert (M) ny 
ersättare.                  
     Dnr KS0002/14. 

• Beslut från Länsstyrelsen Dalarna om ny ersättare i kommunfullmäktige from 
2014-12-05 tom 2018-10-14. Efter avgående ledamot André Frisk (FP) är  
Dietmar Gleich (FP) ny ledamot och Anders Nilser (FP) ny ersättare.  
        Dnr KS0002/14. 
 

• Protokoll från kommunstyrelsen 2014-12-02 § 34 Svar på medborgarförslag 
Anpassning av Falu kommuns fonder och stiftelser. 
Medborgarförslaget är besvarat i den del som avser att kommunen ska ansöka 
om permutation av stiftelser som har ålderdomliga önskemål och regler för 
utdelning. Förslaget bifalls i den del som avser att kommun på sikt ska 
redovisa en förteckning på samtliga fonder på hemsidan.      
    Dnr KS0268/14. 
  

• Protokoll från trafik och fritidsnämnden 2014-12-04, § 160 Medborgarförslag 
Permanenta fartdämpande åtgärder på Krondiksvägen 
Medborgarförslaget avslås.  Dnr KS0240/14. 
 

• Protokoll från trafik och fritidsnämnden 2014-12-04 Medborgarförslag 
Utomhusgym på lättillgängliga och lämpliga platser i Falun. 
Medborgarförslaget är besvarat. Trafik- och fritidsförvaltningen ställer sig 
positiv till förslaget och tar med sig det i det fortsatta arbetet. 
    Dnr KS0500/14. 
 

• Revisionsrapport över Granskning av samverkan inom folkhälsoområdet 
    Dnr KS0708/14. 
 

 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 41 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
 
 
§ 21         Entledigande samt kompletterande val av ordförande        
                i Falu Stadshus AB, Falu kommuns Förvaltnings AB       
                och Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB 

 KS0002/15  
Beslut 
 

1. Berit Nykvist (S) entledigas som ordförande i Falu Stadshus AB,  Falu 
kommuns Förvaltnings AB och Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten  
Lugnet KB. 
 

2. Jonny Gahnshag (S) väljs till ordförande i Falu Stadshus AB och i Falu 
kommuns Förvaltnings AB from den 12 februari 2015  tom bolagsstämmorna 
2015. 
 

3. Kompletterande val av ordförande till Förvaltningsbolaget 
Högskolefastigheten Lugnet KB görs vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde. 

 
Sammanfattning 
Berit Nykvist (S) begär att få bli entledigad från ordförandeskapet i Falu Stadshus 
AB, Falu kommuns Förvaltnings AB och Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten 
Lugnet KB. Hon är vald tom bolagsstämmorna 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelser från Berit Nykvist 2015-01-08. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.  
 
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Valda 
Förtroendemannaregistret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 42 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
 
 
§ 22         Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

 KS0002/15  
Beslut 
 

Leif Öskog (S) utses som ersättare i kultur-och fritidsnämnden.  
 

Sammanfattning 
Platsen som ersättare i kultur- och fritidsnämnden har varit vakant eftersom vald 
ersättare inte var valbar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.  
 
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Vald 
Kultur- och fritidsnämnden 
Förtroendemannaregistret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 43 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
 
§ 23                Entledigande från uppdrag som ersättare i  
                       myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor  
                       samt fyllnadsval 

 KS0002/15  
Beslut 
 

1.  Jan-Eric Vestlund (S) entledigas från uppdraget som ersättare i  
     myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor. 
 
2.  Runo Nilsson (S) utses till ny ersättare i myndighetsnämnden för  
     bygg- och miljöfrågor. 
 
 

Sammanfattning 
Jan-Eric Vestlund har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som 
ersättare i myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor. 
 
Beslutunderlag 
Begäran om entledigande 2015-01-16. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.  
 
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Entledigad/vald 
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 
Förtroendemannaregistret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 44 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 

§ 24                Entledigande från uppdrag som ersättare i  
                       omvårdnadsnämnden samt fyllnadsval 

 KS0002/15  
Beslut 
 

1.  Dino Besic (S) entledigas från uppdraget som ersättare i  
     omvårdnadsnämnden. 
 
2.  Fyllnadsvalet görs på kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 
 

Sammanfattning 
Dino Besic har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare 
i omvårdnadsnämnden. 
 
Beslutunderlag 
Begäran om entledigande 2015-02-02. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.  
 
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Entledigad 
omvårdnadsnämnden 
Förtroendemannaregistret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 45 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
 
§ 25                Val av ersättare i miljö- och samhällsbyggnads- 
                       nämnden 

 KS0002/15  
Beslut 
 

     Mikael Pettersson (SD) utses till ny ersättare i miljö- och  
     samhällsbyggnadsnämnden. 

 
 

Sammanfattning 
Ny ersättare utses i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden efter Fred Johansson (SD) 
som avlidit. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.  
 
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Vald 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Förtroendemannaregistret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 46 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 

§ 26                Entledigande från uppdrag som ersättare i  
                       barn- och utbildningsnämnden samt fyllnadsval 

 KS0002/15  
Beslut 
 

1.  Edvard Tvermoes (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i  
     barn- och utbildningsnämnden. 
 
2.  Madelene Vestin (SD) utses till ny ersättare i barn- och utbildnings- 
     nämnden. 
 

Sammanfattning 
Edvard Tvermoes har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutunderlag 
Begäran om entledigande 2015-02-05. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.  
 
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Entledigad/vald 
Barn- och utbildningsnämnden 
Förtroendemannaregistret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 47 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
 
§ 27                Entledigande från uppdrag som ersättare i  
                       barn- och utbildningsnämnden samt fyllnadsval 

 KS0002/15  
Beslut 
 

1.  Håkan Hammar (M) entledigas från uppdraget som ersättare i  
     barn- och utbildningsnämnden. 
 
2.  Mats Dahlberg (M) utses till ny ersättare i barn- och utbildnings- 
     nämnden. 
 

Sammanfattning 
Håkan Hammar har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutunderlag 
Begäran om entledigande 2015-02-10. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.  
 
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Entledigad/vald 
Barn- och utbildningsnämnden 
Förtroendemannaregistret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 48 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 

§ 28                Entledigande från uppdrag samt val till ombud  
                       vid Falu Stadshus AB:s bolagsstämmor. 

 KS0002/15  
Beslut 
 

1.  Christina Haggren entledigas som Moderaternas ombud vid Falu  
     Stadshus AB:s bolagsstämmor. 

 
2.  Björn Ljungqvist utses till Moderaternas ombud vid Falu Stadshus AB:s  
     bolagsstämmor. 
 
3.  Veronica Zetterberg utses till ny ersättare för Moderaterna efter Björn  
      Ljungqvist  

 
Sammanfattning 
Val av nytt ombud från Moderaterna ska göras till Falu Stadshus AB:s 
bolagsstämmor eftersom Christina Haggren avsagt sig uppdraget. 
 
Beslutunderlag 
Begäran om entledigande 2015-02-11. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.  
 
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Entledigad/valda 
Förtroendemannaregistret 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 49 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
 
§ 29                Val av ledamot till Falu P AB 

 KS0002/15  
Beslut 
 

     Sven-Erik Bertell (S) utses till ledamot i Falu P AB from mars 2015  
     tom ordinarie bolagsstämma år 2017. 
 
 

Sammanfattning 
Komplettering av val från kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 
2014, § 73.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.  
 
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Vald 
Falu P AB 
Förtroendemannaregistret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 50 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 

§ 30                Val av ersättare till Region Dalarna 

 KS0002/15  
Beslut 
 

     Mats Dahlström (C) utses till ersättare i Region Dalarna. 
 
 

Sammanfattning 
Komplettering av val från kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 
2014, § 71.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.  
 
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Vald 
Falu P AB 
Förtroendemannaregistret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 51 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
 
 
§ 31                Val av lekmannarevisorer  

 KS0002/15  
Beslut 
 

    Följande utses till lekmannarevisorer from bolagsstämman 2015 intill  
    slutet av bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  
 

Torbjörn Aulin och Leif Bergh -  Falu Stadshus AB. 
Torbjörn Aulin och Leif Bergh -  Falu kommuns Förvaltnings AB. 
Roger Westlund och Margareta Helgesson - Västra Falun Fastighets AB. 
Lars Lundh och Sören Norlander -  Falu Energi & Vatten AB. 

     Leif Bergh  -  Falu Kraft AB. 
                 Lars Lundh och Sören Norlander -  Falu Elnät AB. 

     Elisabeth Lööf och Mikael Joos - Kopparstaden AB. 
     Elisabeth Lööf och Mikael Joos  -  Kopparstaden AB Förvaltning AB. 
     Elisabeth Lööf och Lars Lundh -  Frauenzimmer AB. 
     Torbjörn Aulin och Eric C Westgren Lugnet -  Falun AB. 
     Mikael Joos och Eric C Westgren -  FINSAM. 
     Leif Bergh med ersättare Sören Norlander - Stiftelsen Dalarnas Museum. 
     Roger Westlund med ersättare Elisabeth Lööf - Arkivcentrum Dalarna. 
     Leif Bergh med ersättare Sören Norlander Dala Airport AB och  

                 Dalaflyget AB 
 

 
Sammanfattning 
Komplettering av val från kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 
2014, § 72, val av lekmannarevisorer.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.  
 
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Valda 
Berörda bolag 
Förtroendemannaregistret 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 52 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
 
 
§ 32                Val av ersättare till Skid-VM i Falun 2015 AB 

 KS0002/15  
Beslut 
 

     Anders Nilser (FP) utses till ersättare i Skid-VM i Falun 2015 AB. 
 

Sammanfattning 
Komplettering av val från kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 
2014, § 72.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.  
 
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Vald 
Skid-VM I Falun 2015 AB 
Förtroendemannaregistret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 53 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 

§ 33                Val till Stiftelsen Erik och Anna Lax minnesfond 

 KS0002/15  
Beslut 
 

1. Monica Jonsson (S), Pär Forsell (C), Håkan Hammar (M), och Magnus 
Johansson (FP) utses som ledamöter och Claes Mankler (S), Vejne Calles 
(C) och Ingvar Rogström (M) utses som suppleanter i Stiftelsen Erik och 
Annas Lax minnesfond. 

2. Monica Jonsson (S) utses till ordförande och Håkan Hammar (M) till vice 
ordförande. 

3. Återstående val, en ledamot, två suppleanter, två revisorer och en 
revisorssuppleant utses på nästa kommunfullmäktigesammanträde. 

 
Sammanfattning 
Komplettering av val från kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 
2014, § 71.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.  
 
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Valda 

Stiftelsen Erik och Annas Lax minnesfond. 

Förtroendemannaregistret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 54 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
 
 
 
 
§ 34                Val av huvudmän i Bjursås Sparbank 

 KS0002/15  
Beslut 
 

1.  Monica Jonsson (S), Magnus Norberg (C), Vejne Calles  (C), Göran  
Forsén (M), Björn Ljunqvist (M), Anders Runström (FAP), Magnus  
Johansson (FP), Thomas Ylvén (V) och Staffan Terning (SD) utses som 
huvudmän i Bjursås Sparbank. 
 

2. Komplettering av val gällande återstående vakanser sker på nästa 
kommunfullmäktigesammanträde. 
 
 

Sammanfattning 
Komplettering av val från kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 
2014, § 71.  
Enligt reglemente för Bjursås Sparbank ska kommunfullmäktige utse 12 
huvudmän för fyra år t.o.m. årsstämma 2019. Av reglementet framgår att 
ledamot inte får ha fyllt 70 år före eller under det år då mandatperioden 
utgår. Huvudmannen får inte heller vara anställd eller styrelseledamot, 
revisor eller revisorssuppleant i annan kreditinstitution. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg (S): Enligt beslutet.  
 
__________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Valda 
Bjursås Sparbank 
Förtroendemannaregistret 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 55 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 

 
§ 35        Interpellation från Katarina Gustavsson (KD) ställd till  
               kommunstyrelsens ordförande Susanne Norberg (S)   
               brister i Vikaskolan -  hälsoproblem för barnen 

 KS0004/15  
Beslut 
 

Interpellationen får ställas.  
 

Protokollsanteckning 
Ordföranden påminner med all respekt för de demokratiska instrumenten att 
interpellation ställs endast i frågor av större vikt.  
 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson ställer i en interpellation flera frågor angående bristerna i 
Vikaskolan, gällande lokaler och material, som är ett hälsoproblem för barnen 
och även för framtida inflyttning till byn.  
 
Jessica Wide barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar på interpellationen. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Katarina Gustavsson 2015-01-20. 
Svar på interpellationen från Jessica Wide 2015-02-09. 

Yttranden 
Jessica Wide (S) redogör för sitt svar på interpellationen.  

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

I debatten deltar Jenny Drugge (C), Mika Savolainen (M), Joakim Storck (C), Lars-
Göran Johansson (S), Maria Gehlin (FAP) och Svante Parsjö Tegnér (FP). 
 
Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad. 

 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 56 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
§ 36    Interpellation från Katarina Gustavsson (KD) ställd till  
           kommunstyrelsens ordförande Susanne Norberg (S)    
           angående  integrations- och migrationspolitiken 

 KS0004/14  
Beslut 
 

Interpellationen får ställas.  
 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson efterlyser i en interpellation en ärlig diskussion om integration- 
och migrationspolitik och ställer flera frågor i ämnet. 
 
Susanne Norberg (S) kommunstyrelsens ordförande svarar på interpellationen. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Katarina Gustavsson 2014-12-18. 
Svar på interpellationen från Susanne Norberg 2015-02-04. 

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), Erik Eriksson (MP), Sofie Eriksson (S), 
Patrik Andersson (V), Camilla Sparring (C) och Madelene Vestin (SD). 

 
Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad. 
  



 Sammanträdesprotokoll 57 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
§ 37    Medborgarförslag barn- och utbildningsförvaltningen får i  
           uppdrag inför budgetbeslut att ta fram underlag för ökad  
           kapacitet för familjedaghem med pedagogisk omsorg 

 KS0721/14  
Beslut 
 

Medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för 
handläggning och beslut. 

 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att barn- och utbildningsnämnden ger sin förvaltning i 
uppdrag att ta fram underlag för ökad kapacitet inför budgetbeslut gällande 
verksamheten familjedaghem under pedagogisk omsorg. Vidare att budgetförslaget 
även inkluderar marknadsföring av denna verksamhet så att fler föräldrar får vetskap 
om att detta barnomsorgsalternativ finns. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-12-05. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Presidiets förslag: Medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsnämnden 
för handläggning och beslut. 

Maria Gehlin (FAP): Förslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt presidiets förslag. 
 
 
Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 58 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
§ 38          Medborgarförslag Bygg en parkourpark i centrala  
                 Falun så ungdomar kan träffas och träna gratis 

 KS0717/14  
Beslut 
 

Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för 
handläggning och beslut. 
 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att det byggs en parkourpark i centrala Falun. 
Parkour går ut på att man tar sig från punkt A till punkt B, över hinder så snabbt och 
smidigt som möjligt. Det behövs ingen utrustning så det är en sport som är billig och 
kan passa många. Parkour ökar och då främst bland ungdomar. Ungdomarna vill ha 
en central plats där de kan träffas och träna gratis. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 2014-12-06. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Presidiets förslag: Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för 
handläggning och beslut. 

Maria Gehlin (FAP): Förslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt presidiets förslag. 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 59 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
§ 39         Medborgarförslag Bygg ett säkert övergångsställe vid  
                Gjutargränd 

 KS0116/15  
Beslut 
 

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

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att det byggs ett säkert övergångsställe som är väl 
markerat och upplyst på Sturegatan vid Gjutargränd. Många barn, föräldrar och 
dagbarnvårdare går över gatan här eftersom det finns förskoleverksamhet på båda 
sidorna av gatan. Det finns idag inget markerat övergångsställe.  
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2015-01-09. 
 
____________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
medborgarförslagställaren 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 60 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
§ 40          Medborgarförslag Gratis halkbrodd till alla pensionärer  
                 över 65 år 

 KS0136/15  
Beslut 
 

Medborgarförslaget överlämnas till omvårdnadsnämnden för handläggning 
och beslut. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att alla pensionärer över 65 år får gratis halkbrodd. 
Enligt olycksstatistik så skadas en stor grupp människor över 65 år årligen av 
fallolyckor på snö och is. Falu kommun arbetar aktivt med att minska fallolyckorna i 
hemmet och det arbetet bör nu utökas med att även gälla utomhus. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2015-01-20. 
 
 
 
Sänds till 
medborgarförslagsställaren 
omvårdnadsnämnden 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 61 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
§ 41         Motion från Katarina Gustavsson (KD) Införa träning  
                mot ledighet 

 KS0750/14  
Beslut 
 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att kommunen inför ett system som tillåter 
medarbetarna att träna sig till mer ledighet. Det innebär att medarbetarna ägnar sig åt 
någon motionsform för att sedan få igen en del av den tränade tiden som ledighet. 
Medarbetaren för träningsbok som ska godkännas av chefen. Det ska vara stor 
acceptans för olika motionsformer. 
 
Trots olika insatser i kommunen så ökar sjukskrivningarna och detta förslag kan  
bidra till att medarbetarna sporras till ökad motion och därmed ökad hälsa. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2014-12-29. 
 
 
Sänds till 
motionären 
kommunstyrelsen 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 62 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
§ 42       Motion från Maria Gehlin (FAP), Anders Runström (FAP),  
              Anna Jörgensen (FAP) och Stefan Clarström (FAP) Verkställ  
              medborgarförslaget om ReeDoo verksamheten i   
              grundskolan 

 KS0085/15  
 
Beslut 
 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 
 
 

Sammanfattning 
Motionärerna föreslår att medborgarförslaget att utvidga ReDoo verksamheten till att 
omfatta även Falu kommuns grundskolor bifalls.  
Medborgarförslaget behandlades av kommunstyrelsen den 18 november 2014 och 
ansågs vara besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2015-01-04. 
 
 
Sänds till 
Motionärerna 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 63 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
§ 43      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 remitteras till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Motionärerna föreslår i sin motion att Falu kommun bascertifierar kommunens 
föreningar i ekonomi och föreningskunskap genom att ta fram förslag till 
bascertifiering som ska gälla för föreningar som omsätter mer än 350 000 kronor per 
år. För att kommunen ska betala ut några anslag krävs att föreningen är bascertifierad 
eller att det arbetet påbörjats. Kommunen ska årligen följer upp ett antal föreningar 
för att se att certifieringen efterlevs.  
Kommunenens föreningar bedriver ett ovärderligt arbete för kommunens 
medborgare. Genom certifieringen ”utmärkt förening” så får kommunens barn- och 
ungdomsföreningar hjälp med att säkerställa kvalitén på sin verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2015-02-01. 
 
____________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Motionärerna 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 64 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 
 
§ 44        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 remitteras till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Motionärerna föreslår i sin motion att kommunens årliga anslag till aktivitetsstöd 
och/eller certifiering ”utmärkt förening” för barn och ungdomar upp till 20 år utökas 
med 3 000 000 kronor per år. Finansieringen sker genom ett aktivt 
omställningsarbete där Falu kommun frigör resurser från kommunens verksamheter 
med ett nationellt jämförbart högt kostnadsläge. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2015-02-11. 
 
____________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Motionärerna 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 65 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 

§ 45          Medborgarförslag Kommunen ska ordna med en sekulär  
                 begravningsplats för icke-troende 

 KS0184/15  
Beslut 
 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun ordnar en sekulär begravnings- 
plats för icke-troende medborgare. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2015-02-10. 
 
 
 
Sänds till 
medborgarförslagsställaren 
kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 66 (66) 
Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-12 
 

§ 46          Medborgarförslag Kommunen ska ta över beslut om  
                 begravningsavgiftens storlek 

 KS0183/15  
Beslut 
 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun inkluderar begravningsavgiften i 
kommunalskatten. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2015-02-10. 
 
 
 
Sänds till 
medborgarförslagsställaren 
kommunstyrelsen 
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