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§ 1 Anmälningsärenden 

KS0081/14  

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av besluten. 

Sammanfattning 
Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden: 
 

• Protokoll från Länsstyrelsen i Dalarnas län. Efter avgången ledamot 
Eva Ferdeen (V) utses Patrik Andersson (V) till ny ledamot i kom-
munfullmäktige och Zohreh Anhari (V) till ny ersättare i kommun-
fullmäktige. Dnr: KS0002/14. 

• Protokoll från Länsstyrelsen i Dalarnas län. Efter avgången ledamot 
Lilian Eriksson (M) utses Vanja Ottevall (M) till ny ledamot i kom-
munfullmäktige och Jan Harald (M) till ny ersättare i kommunfull-
mäktige. Dnr: KS0002/14. 

• Protokoll från Länsstyrelsen i Dalarnas län. Efter avgången ledamot 
Sara Ritäkt (MP) utses Erik Eriksson (MP) till ny ledamot i kom-
munfullmäktige och Fredrik Månsson (MP) till ny ersättare i kom-
munfullmäktige. Dnr: KS0002/14. 

• Dom från mark- och miljööverdomstolen i mål M 9650-12. Med 
ändring av mark- och miljödomstolens dom lämnar mark- och mil-
jööverdomstolen Bergvik Skog AB tillstånd att uppföra och driva 
sammanlagt 53 vindkraftverk på delområdena såsom de bestämts av 
miljöprövningsdelegationen. Dnr: KS0774/08. 

• Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2013-11-14, § 77: Svar 
på medborgarförslag – Regler för omlån av böcker på bibliotek. Kul-
tur- och ungdomsnämnden avslår medborgarförslaget. Dnr: 
KS0355/13. 

• Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2013-12-05, § 179: Svar på 
medborgarförslag – Dansbana i stadsparken och fontäner i Faluån. 
Trafik- och fritidsnämnden beslutar att medborgarförslaget är besva-
rat. Dnr: KS0489/13. 

• Protokoll från kommunstyrelsen 2013-11-26, § 251: Svar på med-
borgarförslag – Förbättra (inte försämra) möjligheter till parkering i 
Faluns centrala delar. Kommunstyrelsen beslutar att medborgarför-
slaget är besvarat. Dnr: KS0242/13. 

• Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-01-16, § 3: Svar på 
medborgarförslag – Vägbelysning sträckan Bäckehagen - Bergsgår-
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Utdragsbestyrkande: 

den. Trafik- och fritidsnämnden beslutar att medborgarförslaget är 
besvarat och att det vidarebefodras till trafikverket. Dnr: KS0551/13. 

• Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-01-16, § 4: Svar på 
medborgarförslag – Måla Kårebocken röd. Trafik- och fritidsnämn-
den beslutar att medborgarförslaget är besvarat och att det vidarebe-
fodras till Stiftelsen Kopparberget – Falu Gruva. Dnr: KS0653/13. 

• Protokoll från socialnämnden 2013-11-20, § 215. Rapportering av ej 
verkställda beslut LSS, 3:e kvartalet 2013. Dnr: KS0020/13. 

• Protokoll från socialnämnden 2013-11-20, § 215. Rapportering av ej 
verkställda beslut enligt SoL, 3:e kvartalet 2013. Dnr: KS0020/13. 

• Rapport från kommunrevisionen över granskning av marksanerings-
projekt vid Södra skolan. Dnr: KS0022/14. 

• Rapport från kommunrevisionen över granskning av Löneprocessen 
2013. Dnr: KS0120/14. 

• Protokoll från gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 
2013-11-18, § 33. Bruttobudget 2014. Dnr: KS0303/11. 

• Protokoll från kommunfullmäktige i Borlänge kommun 2013-12-10, 
§ 227. Gemensam nämnd för hjälpmedelsfrågor. Dnr: KS0565/13. 

• Protokoll från kommunfullmäktige i Ludvika kommun 2013-10-21, 
§ 171. Val av ledamot och ersättare till gemensam nämnd med an-
svar för prövning och tillsyn utifrån ålägganden som läkemedelslag, 
alkohollag och tobakslag medför. Dnr:  KS0482/13. 

• Protokoll från kommunfullmäktige i Hedemora kommun 2013-11-
26, § 150. Val av ledamot och ersättare till gemensam nämnd för al-
koholhandläggning. Dnr:  KS0482/13. 

• Skrivelse från Länsstyrelsen Dalarnas län. Antal ledamöter i kom-
munfullmäktige – lagändring per 1 februari. Dnr: KS0002/13.  

• Protokoll 2014-01-21 (dnr 2013-8494-2013) från Länsstyrelsen Da-
larna över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet. 

• Protokoll från Länsstyrelsen i Dalarnas län. Efter avgången ersättare 
Maria Daniels (MP) utses Birgitta Pettersson-Frank (MP) till ny er-
sättare i kommunfullmäktige. Dnr: KS0002/14. 

• Protokoll från Länsstyrelsen i Dalarnas län. Efter avgången ersättare 
Jean-Francois Loise (M) utses Kerstin Schultz (M) till ny ersättare i 
kommunfullmäktige. Dnr: KS0002/14. 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 2 Information från demokratirådet 

KS0029/14  

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Demokratirådets ordförande Bruno Kaufmann (MP) och ledamöterna Anna 
Fält (S), Carl-Erik Nyström (C) och Christina Haggren (M) lämnar inform-
ation om demokratirådets pågående och genomförda arbete. 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 3 Information från PLG rörande arbetet med den framtida 
kommunala organisationen 

KS0029/14  

Beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Kommunalrådet Susanne Norberg (S) informerar om den Parlamentariska 
ledningsgruppens pågående arbete med den kommunala organisationen för 
kommande mandatperiod.  
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Utdragsbestyrkande: 

§ 4 Svar på medborgarförslag: Verka för att Borlänge och 
Falun ingår i samma zon i Dalatrafiks tariffsystem 

KS0740/12  

Beslut 
1. Kommunfullmäktige instämmer helt i förslagsställarens önskemål 

om att föra Falu och Borlänge kommuner närmare varandra genom 
prisvärda och attraktiva allmänna kommunikationer. Falun-Borlänge 
ska ses som ett marknadsområde med en prissättning som verkar i 
denna riktning. 

2. Medborgarförslaget är besvarat. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun ska verka för att Borlänge 
och Falun ingår i samma zon i Dalatrafiks tariffsystem. 

Ärendet behandlades av utvecklingsutskottet den 17 september 2013 som 
beslutade återremittera förslaget för ekonomisk analys, kopplat till  
utredning om en zon för Falu kommun. 

Trafik- och fritidsnämndens och utvecklingsutskottets förslag är att Falu 
kommun ska arbeta för att Falun-Borlänge ska ses som ett marknadsområde 
och hitta den prissättningsmodell som ger störst effekt på resandeutveckl-
ingen och de målgrupper som vi vill stimulera att åka med Dalatrafik och att 
medborgarförslaget är besvarat. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 2012-12-13. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2013-09-17, § 94. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2013-11-14, § 166/tjänsteskrivelse 
2013-10-22.   

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-11-21, § 1. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-02-04, § 1. 

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

Trafik- och fritidsnämnden 
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§ 5 Svar på motion från Daniel Riazat (V) och Kicki Stoor 
(V): Bekämpa den ekonomiska brottsligheten 

KS0121/13  

Beslut 
1. Motionens första att-sats, att anpassa, utveckla och implementera 

metoden ”Vita jobb” för att bekämpa svartarbete och ekonomisk 
brottslighet vid offentlig upphandling, bifalls. 

2. Motionens andra att-sats är besvarad med motiveringen att en upp-
handlingspolicy har antagits som bl.a. berör att kommunerna ska 
verka för att relevanta sociala och etiska krav ställs i varje upphand-
ling. Därtill har EU reviderat reglerna när det gäller offentlig upp-
handling och där ställs nu kravet att utförarna ”lever upp till tillämp-
liga åtagande när det gäller miljömässiga, sociala och arbetsmark-
nadsmässiga lagar”.  

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

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

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2013-01-11. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2013-10-
28. 

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

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

Utdragsbestyrkande: 

Yttranden 
Mikael Rosén (M) yttrar sig i ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S), Krister Johansson (S), Lars-Göran Johansson (S), 
Knut C.A. Scherman (SD), Yvonne Nygårds (S): Bifall till motionens första 
att-sats att anpassa, utveckla och implementera metoden ”Vita jobb” och att 
motionens andra att-sats är besvarad med motiveringen att en upphandlings-
policy har antagits som bl.a. berör att kommunerna ska verka för att rele-
vanta sociala och etiska krav ställs i varje upphandling. Därtill har EU revi-
derat reglerna när det gäller offentlig upphandling och där ställs nu kravet 
att utförarna ”lever upp till tillämpliga åtagande när det gäller miljömässiga, 
sociala och arbetsmarknadsmässiga lagar”.  

Daniel Riazat (V), Monica Lindh (V) och Patrik Andersson (V): Bifall till 
motionen i sin helhet. 

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

Först ställer ordföranden proposition på motionens första att-sats och finner 
att kommunfullmäktige beslutar att bifalla densamma. 

Därefter ställer ordföranden proposition på motionens andra att-sats och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att den är besvarad. 

Sänds till 
Motionärerna 

Upphandlingscenter 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 6 Svar på motion från Åsa Nilser (FP) och Svante Parsjö 
Tegnér (FP): Handlingar i god tid innan mötet 

KS0222/11  

Beslut 
Motionens första förslagspunkt bifalls. Motionens andra förslagspunkt 
är besvarad med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens (stads-
kansliet) tjänsteskrivelse av 2013-10-28. Motionens tredje förslagspunkt 
bifalls med ändringen i tredje punkten i förslaget att angivandet av ”i 
verksamhetberättelsen” utgår och beslutet istället hänvisar till årliga 
sammanställningar.  

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-02-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsunderlag 
Motion diarieförd 2011-03-04. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2013-10-28. 

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

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

Yttranden 
Svante Parsjö Tegnér (FP) yttrar sig i ärendet. 

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

Sänds till 
Motionärerna 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 

Nämnder/ styrelse 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 7 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Inför en 
bilfri dag i innerstan per år 

KS0535/13  

Beslut 
1. Falu kommun ska delta i Europeiska Trafikantveckan då det kan  

stärka arbetet med Falu Cykelkommun, ökat kollektivt resande eller 
att visa på gaturummets potential. Deltagandet bör tidigast ske 2015. 

2. Motionen bifalls. 

Reservation 
Stefan Clarström (FAP), Kjell Hjort (FAP), Sten H Larsson (--), Anders 
Pettersson (--), Knut C.A. Scherman (SD), Mikael Rosén (M), Christer 
Carlsson (M), Vanja Ottevalla (M), Catharina Hjortzberg-Nordlund (M), Bo 
Wickberg (M), Christina Haggren (M), Jan-Olof Montelius (M), Birgitta 
Hiertner (M), Erich Colberg (M), Kerstin Wåghäll (M), Göran Forsén (M), 
Bertil Eek (M), Lars Runsvik (M) och Håkan Hammar (M) reserverar sig 
mot beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson föreslår i en motion att 
en bilfridag införs i Falu innerstad en gång per år. Denna bilfria dag ska 
kombineras med gratis eller rabatterad kollektivtrafik. 

Under flera år deltog Falun i manifestationen ” En bilfri dag”. På senare år 
har vi som kommun inte deltagit eftersom effekten av denna insats bedöm-
des som liten så länge som insatsen inte kopplades till ett mer långsiktigt 
arbete.  

En bilfri dag har under åren utvecklats till Europeiska trafikantveckan 
(European mobility week) och drivs av Europeiska kommissionen och i 
Sverige av Naturvårdsverket. 

Den Europeiska trafikantveckan är en upplysningskampanj som äger rum 
den 16–22 september varje år. Kampanjen går ut på att motivera medbor-
garna att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som 
möjligt. Kampanjen ska också uppmuntra att man i de europeiska städerna 
på olika sätt underlättar för invånarna att använda dessa alternativ. 

Beslutet är enligt miljöförvaltningens förslag med justering enligt förslag på 
sammanträdet. Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-09-08. 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-08. 
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Kommunfullmäktige 
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  2014-02-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-02-04, § 2. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-02-04, § 2. 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Susanne Norberg (S) och Anders Pettersson (--). 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S), Katarina Gustavsson (KD), Richard Holmqvist (MP), 
Monica Lindh (V), Patrik Andersson (V), Svante Parsjö Tegnér (FP), Lars-
Göran Johansson (S), Lars Broman (MP), Krister Andersson (--) och Erik 
Eriksson: Bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Mikael Rosén (M), Sten H Larsson (--) och Mats Dahlström (C): Avslag till 
kommunstyrelsens förslag.   

Knut C.A. Scherman (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag med änd-
ringen att det begränsas till en provdag under ett år varefter en utvärdering 
ska ske och ett nytt beslut tas.  

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

Först ställer ordföranden proposition på Jonny Gahnshags m.fl. förslag att 
bifalla kommunstyrelsens förslag mot Mikael Rosén m.fl. förslag att avslå 
detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Jonny 
Gahnshags m.fl. förslag. 

Därefter ställer ordföranden Jonny Gahnshags m.fl. förslag att bifalla kom-
munstyrelsens förslag mot Knut C.A. Schermans förslag att bifalla kom-
munstyrelsens förslag med ändringen att det begränsas till en provdag under 
ett år varefter en utvärdering ska ske och ett nytt beslut tas och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Jonny Gahnshags m.fl. förslag.  

Sänds till 
Motionären 

Miljöförvaltningen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-02-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 8 Svar på motion från Lars Runsvik (M) och Bertil Eek (M): 
Om det skapas förutsättningar för äldre att enkelt träna 
balans och styrks skulle många fallolyckor kunna för-
hindras 

KS0578/13  

Beslut 
Återremiss för en bredare behandling där synpunkter inhämtas från en 
större grupp/del av den kommunala organisationen än endast från om-
vårdnadsförvaltningen 

Sammanfattning 
Lars Runsvik och Bertil Eek uttrycker i sin motion att förebyggande insatser 
i form av styrke- och balansträning är viktiga för att undvika fallskador hos 
äldre. Genom att erbjuda äldre fysisk aktivitet och balansträning skulle 
många fallskador förebyggas och miljarder kronor sparas. De föreslår kom-
munfullmäktige besluta att uppdra till berörd/ berörda förvaltningar att ut-
reda äldres fallskador och förslå förebyggande åtgärder. 

Omvårdnadsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse från den 
25 oktober 2013 som svar på motionen. Kommunstyrelsens förslag är att 
motionen är besvarad då omvårdnadsnämnden redan idag arbetar aktivt med 
olika förebyggande insatser för att undvika fallskador hos äldre. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-10-02. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2013-12-18/tjänsteskrivelse 2013-10-
25. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-01-22, § 1. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-02-04, § 4. 

Yttranden 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) och Monica Lindh (V): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  

Lars Runsvik (M), Anna Hägglund (C), Patrik Andersson (V), Lars Jerdén 
(S) och Knut C.A. Scherman (SD): Återremiss för en bredare behandling 
där synpunkter inhämtas från en större grupp/del av den kommunala organi-
sationen än endast från omvårdnadsförvaltningen. 

Christer Falk (S): Ärendet skall avgöras idag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

Först ställer ordföranden proposition på Anna Hägglunds m.fl. förslag att 
ärendet återremitteras för en bredare behandling där synpunkter inhämtas 
från en större grupp/del av den kommunala organisationen än endast från 
omvårdnadsförvaltningen mot Christer Falks förslag att ärendet ska avgöras 
idag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Anna Hägglunds 
m.fl. förslag. 

Sänds till 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 9 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP): "Full 
insyn i ekonomin" 

KS0182/13  

Beslut 
Motionen är bifallen i dess syfte att förenkla ekonomisk information 
med hänvisning till att uppdrag tidigare lämnats till ekonomikontoret att 
fortsätta utvecklingsarbetet med att göra årsredovisning och verksam-
hetsplan- och budgetdokument mer tillgängliga för medborgare och an-
ställda. 

Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér föreslår i en motion att i samband med budget och 
ekonomisk årsredovisning i Falu kommun ska en tydlig sammanställning 
finnas som redovisar de tre finansiella målen, resultat, soliditet och andel lån 
till investeringar enligt i motionen preciserade punkter. Syftet med motionen 
är att falubor och förtroendevalda snabbt ska kunna få en överblick av den 
kommunala ekonomin och dess finansiella mål.  

Beslutet är enligt ekonomikontorets och kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-01-31. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-01-02. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-01-22, § 2. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-02-04, § 5. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S) och Richard Holmqvist (MP): Bifall till kommunsty-
relsens förslag. 

Svante Parsjö Tegnér (FP): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläg-
get att i samband med kommunens årsredovisning på separat blad redovisa 
lämpliga nyckeltal vad gäller resultat, skuldsida och tillgångssida för Falu 
kommun och varje bolag för sig 

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

Först ställer ordföranden proposition på Susanne Norbergs m.fl. förslag att 
bifalla kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslu-
tar bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Därefter ställer ordföranden proposition på Svante Parsjö Tegnérs tilläggs-
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.  

Sänds till 
Motionären 

Ekonomikontoret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-02-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 10 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP): Ökad 
måluppfyllelse i Faluns kommunala skolor - från byrå-
krati till elevers behov i centrum 

KS0363/12  

Beslut 
Motionen är besvarad. 

Reservation 
Svante Parsjö Tegnér (FP) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: ”För att få en 
likvärdig skola ska resurser fördelas efter elevernas behov. Socioekonomiska faktorer som t 
ex föräldrars utbildningsnivå påverkar vilka möjligheter en ung människa har att klara 
grundskolan. Därför ger många kommuner ett strukturellt bidrag för att kompensera de soci-
ala skillnader som finns, så även Falun. Men i Falun är inte grundskolans bidrag för att ut-
jämna socioekonomiska skillnader utformat efter de rön som finns i ett antal rapporter från 
Skolverket (t ex ”Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov. Rapport 330 2009”, 
”Kommunernas resursfördelning till grundskolor rapport 391 2013”) och Skolinspektionen (t 
ex Kvalitetsrapport 2014.01). Dessa rapporter visar att bidraget ofta är för litet för att åstad-
komma effekt och att föräldrars utbildningsbakgrund är den viktigaste faktorn. Att som i 
Falun kompensera mest för utländsk bakgrund är alltså inte rätt metod för att fördela skolans 
resurser. I och med att denna motion besvarats och inte bifallits så bidrar fullmäktiges majo-
ritet till en sämre resursfördelning för att kompensera för det sociala arvet. Detta är en viktig 
fråga för den enskilda människan och att alla får en chans. 
 
Tanken med motionen var att effektivare använda resurserna för att eleverna ska lära sig så 
mycket som möjligt är. (Antagligen gör en lärare större nytta i ett klassrum än på ett skolkon-
tor som ”strateg”) Fler lärare i speciellt lågstadiet är värdefullt för att alla elever ska lära 
sig läsa och skriva. Inte heller förstår jag varför resurs byggs upp på skolkontoret för IT, fas-
tigheter eller kommunikation när vi har IT-kontor, fastighetkontor etc. Ca 20 tjänster centralt 
inom skolförvaltningen är svåra att motivera. 
 
Skolkontoret har i sitt svar förvrängt motionen till att handla om att bla naturskolan och tek-
nikskolan ska läggas ner (verksamheter som överhuvudtaget inte nämns i motionen). På så 
sätt har man effektivt undvikit en debatt om skolans organisation, styrning och hur resurser 
fördelas. 
 
Om ni gör en enkel jämförelse mellan tjänstemännens svar, min motion och sneglar på en 
organisationsskiss över skolkontoret så kommer ni att upptäcka att tjänstemännens svar 
handlar om en motion som aldrig ställt.  
 
Det är ett allvarligt demokratiskt problem om inte underlaget är sakligt. Jag bad uttryckligen 
i kommunfullmäktige i september 2013 då motionen återremitterades (och jag påpekade bris-
terna i underlaget från skolförvaltningen) att inte skolförvaltningen var lämplig att utreda 
ärendet då det var de som ifrågasattes. Samtliga sakfel i tjänstemännens skrivelse kvarstår. 
Ledande politiker i Barn och utbildningsnämnden har inte reagerat på annat sätt än att före-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

slå mig att lämna in motionen igen. Följden blir att vi lägger onödigt mycket resurser på en 
ineffektiv och toppstyrd organisation. Rektorerna får inte det mandat de ska ha att leda sko-
lan. Det påverkar verksamheten negativt.” 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2013 att återemittera 
ärendet för att behandla de i motionen ställda frågorna/förslagen. I synnerhet 
den del som avser strukturella bidrag för att motverka effekten av socioeko-
nomiska faktorer i skolan. 

Motionären begärde att skolkontoret skulle utreda och särskilja den admi-
nistrativa delen av skolkontoret från den del som arbetar med skolutveckling 
och att skolkontorets resurser skulle föras över till rektorer på grundskolan. 

Grundskolan och skolutveckling är totalt cirka 7 tjänster som skulle ge i 
genomsnitt personaltillskott på 0,27 % extra per grundskola. Skolkontoret 
redovisar också system för socioekonomiska faktorer. 

Förvaltningens och kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Motionen daterad 2012-05-02 

Protokoll från skolnämnden 2012-10-24, § 188/ skolförvaltningens tjänste-
skrivelse 2012-09-21. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-06-04, § 133. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2013-09-25, § 170. 

Skolkontorets tjänsteskrivelse 2013-12-02. 

Protokoll från barn- och utbildningsutskottet 2013-12-09.  

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-02-04, § 6. 

Yttranden 
Mats Dahlström (C) och Daniel Riazat (V) yttrar sig i ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Susanne Norberg (S), Richard Holmqvist (MP) och Lars Jerdén (S): Bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

Svante Parsjö Tegnér (FP): Bifall till den del av motionen som avser struk-
turella bidrag dvs. punkt sju i motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen avseende punkt sju i motionen mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens för-
slag. 
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Sänds till 
Motionären 

Skolkontoret 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 11 Ansökan om kommunal borgen från Envikens Ekono-
misk förening 

KS0618/13  

Beslut 
      Envikens Fiber Ekonomisk förening beviljas en borgen om maximalt  
       500 000 kronor att användas till leverantörsbetalningar under  
       utbyggnaden av fibernätet i Rönndalen/Enviken tills beviljade bidrag  
       utbetalas, dock längst till den 31 december 2015 

Sammanfattning 
Envikens Fiber Ekonomisk förening inkom den 25 oktober 2013 med en 
ansökan om kommunal borgen på en kredit hos Bjursås Sparbank om 
500 000 kronor. Krediten ska vid behov utnyttjas för utbyggnaden av fiber-
nätet i Rönndalen/Enviken tills beslutade bidrag från Länsstyrelsen i Dalar-
nas län finns tillgängliga.  

Ekonomikontorets förslag är att  bevilja Envikens Fiber Ekonomisk förening 
en borgen om maximalt 500 000 kronor att användas till leverantörsbetal-
ningar under utbyggnaden av fibernätet i Rönndalen/Enviken  tills beviljade 
bidrag utbetalas. Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Envikens Fiber Ekonomisk förening 2013-10-23. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-12-16. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-01-21, § 4. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-02-04, § 8. 

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

Sänds till 
Envikens Fiber Ekonomisk förening  

Ekonomikontoret 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 12 Antagande av VA-plan för Falu kommun 

KS0098/10 

Beslut 
1. Förslag till VA-plan, steg 3, för Falu kommun, inklusive bilagor, an-

tas. 

2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att framåt besluta om revideringar i 
VA-utbyggnadsplanen (bilaga 2 till VA-plan). 

Protokollsanteckning/ röstförklaring 
Carl-Erik Nyström (C) deltar inte i beslutet och lämnar därvid följande röstförklaring:  
Va-planen är resultatet av många års utredningsarbete, där kraven på kommunen från olika 
myndigheter hela tiden ökat. Erfarenheter från Va-utbyggnad bl.a. ifrån Toftbyn och Gårdvik, 
visar att berörda tar till sig processen på olika vis. Inte sällan uppstår lokal osämja mellan de 
som kräver att kommunen iordningställer fungerande avlopp och de som anser att kommunen 
inkräktar på den egna integriteten och på äganderätten. De kostnader som skall betalas av-
gör också inställningen till och hur en Va-sanering skall gå till. 
 

Vi kan konstatera att enskilda avlopp inte följts upp så som föreskrivits, vi vet att de kommu-
nala reningsverken läcker eller bräddar i varierande grad. Tillsammans betyder det att för-
troendet för kommunen som huvudman är lågt. Varför skall kraven på den enskilde då ställas 
högre kan berörda fråga sig?  
Allt detta tillsammans innebär att kraven på kommunala företrädare skall ställas högt vad 
gäller följsamhet och att den demokratiska processen i hög grad beaktas. Va-planen är till 
stor del en tjänstemannaprodukt som inte kommunicerats med de som är berörda. Det är vik-
tigt att ny teknik kan prövas och att miljöförvaltning och Falu Energi & Vatten AB inte mot-
verkar varandra utan gemensamt på ett positivt sätt,  uppmuntrar till alternativa lösningar. 
Det är viktigt att den särtaxa som är framtagen i politisk enighet, värdesäkras och förstärks i 
förhållande till berörda fastighetsägare. 
Den Va-plan som medföljer dagens handlingar har flera fel eller antaganden som borde rät-
tas till. Det tillhör eller är faktiskt nödvändigt för att planen skall bli trovärdig. Planen är 
mekanisk och tar inte hänsyn till allt ovan nämnda. 
 

Avslutningsvis, det kommer att fodras mycket fingertoppskänsla och diplomati när man gör 
verkstad av Va-planen, om inte annat för att undvika många tårar och mycken frustration, 

 Må alla berörda ta sitt fulla ansvar i detta. 

Sammanfattning 
Att säkerställa tillgången på rent dricksvatten är en av de viktigaste fram-
tidsfrågorna i världen. I Falun finns områden där naturgivna förutsättningar, 
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som berggrundens sammansättning och lokala markförhållanden, såväl som 
mänsklig påverkan riskerar förorena våra dricksvattentäkter och vattendrag 
och därmed orsaka problem för människors hälsa eller miljön.  

Syftet med VA-planen är att på ett strukturerat sätt arbeta för en långsiktigt 
hållbar vatten- och avloppsförsörjning i kommunen. VA-planen ger en 
större tydlighet och framförhållning för den kommunala organisationen, 
kommuninvånarna och andra som äger fastigheter i Falu kommun. 

En av kommunfullmäktige beslutad VA-plan innebär bl.a. sjösättningen av 
ett åtgärdsarbete med ambitionen att område för område tas in i den all-
männa VA-anläggningen. Kommunens del i finansieringen hanteras i den 
årliga budgetprocessen.  

Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och kommunsty-
relsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-08. 

VA-plan steg 3 i arbete med VA-planering för Falu kommun, antagande-
handling. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-01-21, § 5. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-02-04, § 9. 

Yttranden 
Carl-Erik Nyström (C) och Kjell Hjort (FAP) yttrar sig i ärendet. 

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

Sänds till 
Länsstyrelsen 

Stadsbyggnads- och näringslivskontoret 

Miljönämnden 

Falu Energi & Vatten AB 
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§ 13 Godkännande av anläggnings- och lägenhetsarrende 
Hälsinggårdsbryggan/ Strandvägen 

KS0162/13  

Beslut 
1. Avtal med Hantverk i Dalarna AB om anläggnings- och lägenhetsar-

rende enligt förslag daterat den 14 november 2013 godkänns. 

2. Trafik- och fritidsnämnden får i uppdrag att teckna ovanstående av-
tal. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog den 9 oktober 2008 en ny detaljplan för området 
Hälsinggårdsbryggan/Strandvägen, i syfte att möjliggöra exploateringar för 
friluftslivet på sjön Runn.  

En av exploateringarna som skulle ske var uppförandet av anläggningar för 
service för båtlivet och friluftslivet i och vid Runn. Trafik- och fritids-
förvaltningen har upprättat förslag till arrendeavtal och trafik- och fritids-
nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 14 november 2013 att föreslå 
kommunfullmäktige att uppdra åt trafik- och fritidsnämnden att teckna avtal 
om anläggnings- och lägenhetsarrende med Hantverk i Dalarna AB.   

Beslutet är enligt förvaltningens och kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-09. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-01-21. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-02-04, § 10. 

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

Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden 

Hantverk i Dalarna AB 
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§ 14 Godkännade av samarbetsavtal mellan Falu kommun 
och Kulturföreningen Magasinet 

KS0572/13  

Beslut 
1. Samarbetsavtal mellan kommunen och Kulturföreningen Magasinet 

för 2014 tom 2020 godkänns. 

2. Finansieringen av avtalet uppgår till totalt 8 750 000, fördelat på 
1 250 000 kr per år. Kostnaden belastar Ej förvaltningsanknuten 
verksamhets driftram. 

3. Kjell Nyström (opol) utses till Falu kommuns revisor i Kulturför-
eningen Magasinet. 

Protokollsanteckning 
Daniel Riazat (V) och Monica Lindh (V) lämnar följande protokollsanteck-
ning: Vänsterpartiet Falun anser att Kulturföreningen Magasinet bedriver 
bra och viktig verksamhet. Vi reserverar oss inte mot det fattade beslutet, 
men vill belysa våra synpunkter gällande samarbetsavtalet: 

1. Det finns juridiska oklarheter rörande avtalet. 
2. Avtalets varaktighet är för lång. 
3. Kostnaden för avtalet är hög med tanke på kommunens ekonomiska 

läge.  

Reservation 

Sten H Larsson (--), Anders Pettersson (--), Stefan Clarström (FAP), Knut C.A. Scherman 
(SD) och Håkan Nohrén (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Sten H Larssons för-
slag. 

Katarina Gustavsson (KD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:  
1. Medborgarnas pengar skall inte ges till en organisatorisk enhet vars ideella syfte och klas-
sificering kan ifrågasättas till vilket kommer frågan om den bedriver näringsverksamhet.      
2. Ekonomin i kommunen ska prioriteras till välfärden. 
3. Avsaknaden av policy. Vad gäller avseende fördelningen av föreningsbidrag som ska gälla 
enligt likabehandlingsprincipen.      

Svante Parsjö Tegnér (FP) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: ”Som jag 
framförde i fullmäktige så har det i ärendet inte klarlagts om ”Kulturföreningen Magasinet” 
är en ideell förening eller inte. Föreningen är registrerad som en ideell förening med det är 
en sluten förening. Den består av 8 medlemmar varav några eventuellt har sin försörjning 
från föreningen. Då är det tveksamt om det inte egentligen är någon form av ekonomisk före-
ning som ägnar sig åt näringsverksamhet. Detta har inte klarlagts. 
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Det är inte heller klarlagt hur relationen ser ut mellan kulturföreningen och det aktiebolag 
som äger själva magasinet. Helt eller delvis är det samma personer. Av de möten jag deltagit 
i och av handlingarna så framgår det att bakgrunden till det kommunala bidraget är att ak-
tiebolaget vill bygga restaurang och entre, därför vill de ha ett kommunalt bidrag till kultur-
föreningen som hyr lokaler av aktiebolaget. På så sätt säkras finansieringen av byggnationen. 
I debatten framfördes den synpunkten att nu får vi äntligen ett kulturhus i Falun. Det är an-
märkningsvärt att kommunala pengar ska gå till ett privat fastighetsbolag som vill bygga en 
restaurang. De bör gå till en bank och ta lån till en sådan satsning. 
Risken är att vi i och med detta beslut brutit mot kommunallagen, snedvrider konkurrensen 
mellan Faluns företagare i nöjes och restaurangnäringen samt ger stöd till en enskild nä-
ringsidkare. 
Hade pengarna fördelats via Evenemangsrådet direkt till enskilda kulturella satsningar så 
hade det varit en möjlighet. Även längden på avtalet kan ifrågasättas.” 

Sammanfattning 
Magasinet är en mötesplats för samtidskultur som initierar, planerar och genomför  
gränsöverskridande samarbeten. En neutral aktör som verkar för ökad samverkan mellan krea-
törer, institutioner, skola/högskola, näringsliv och allmänhet. För att vidareutveckla och stärka 
Magasinet planeras investeringar på ca 8 mkr. Det ska öka tillgängligheten, kapaciteten och 
användbarheten vilket gör att Magasinet kan fylla rollen som Faluns kulturhus. Falu kommun 
har identifierat kreativa och kulturella näringar som ett viktigt område för näringslivsutveckl-
ing, ökad attraktivitet och genom Kulturskolan. I avtalsförslaget föreslås Magasinet fortsätta 
utveckla mötesplatsen, vara en arena för scen- och bildkonst, använda kultur som utveckl-
ingskraft och ge en flerdimensionell bild av varumärket Dalarna.  
 
Beslutet är enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag med tillägg av 
punkten 3. Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-12-02 (inkl. utkast 3 
till samarbetsavtal). 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-01-21, § 9. 

Kompletteringar från kulturföreningen Magasinet. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-02-04, § 11. 

Yttranden 
Knut C.A. Scherman (SD) och Staffan Nilsson (S) yttrar sig i ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonny Gahnshag (S), Mikael Rosén (M), Krister Andersson (--) och Richard 
Holmqvist (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Sten H Larsson (--): Avslag till förmån för ett treårigt avtal om 500 000 
kr/år varefter en ny ansökan får göras. 

Svante Parsjö Tegnér (FP), Patrik Andersson (V), Katarina Gustavsson 
(KD), Monica Lindh (V) och Daniel Riazat (V): Avslag till förslaget.  

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

Först ställer ordföranden Jonny Gahnshags m.fl. förslag att bifalla kommun-
styrelsens förslag mot Svante Parsjö Tegnérs förslag att avslå detsamma och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Jonny Gahnshags m.fl. förslag. 

Därefter ställer ordföranden Jonny Gahnshags m.fl. förslag att bifalla kom-
munstyrelsens förslag mot Sten H Larssons förslag att istället ingå ett treå-
rigt avtal om 500 000 kr/år varefter en ny ansökan får göras och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Jonny Gahnshags m.fl. förslag 
att bifalla kommunstyrelsens förslag.  

Sänds till 
Kulturchefen 

Kommundirektör 

Kulturföreningen Magasinet 

Landstinget Dalarna 

Region Dalarna 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 15 Fastställande av arvoden och ersättningar i samband 
med allmänna val och val till Europaparlamentet  

KS0108/14  

Beslut 
1. Arvodet till ordföranden i valnämnden, under valår, ska utgöra 

23,2 % av prisbasbeloppet i årsarvode. 

2. Arvodet till valnämndens 1:e vice och 2:e vice ordförande, under 
valår ska utgöra 5 % av prisbasbeloppet i årsarvode. 

3   Arvodet till ordförande i valdistrikt fastställs till 6 % av prisbas-
beloppet. 

4. Arvodet till vice ordförande i valdistrikt fastställs till 5 % av pris-
basbeloppet.  

5. Arvodet till övriga valförrättare i valdistrikt fastställs till 4 % av 
prisbasbeloppet. 

6. Arvodet till särskild röstmottagare fastställs till 4 % av prisbasbelop-
pet. 

7. Arvodet till röstmottagare vid förtidsröstning fastställs till 150 kr per 
timme. 

8. Ersättningen för deltagande i utbildningen fastställs till 250 kr. 

9. Arvodet till valnämndens ledamöter vid förrättning fastställs till 
150 kr per timme. 

10. Arvodet till valnämndens ledamöter under valdagen fastställs till 
150 kr per timme. Maximiersättningen per dag enligt kommunens 
regler skall inte gälla under valdagen. 

11. Arvode för arbetstid efter kl. 21.00 under valdagen ska utgå med 
150 kr per timme till samtliga valförrättare. 

12. Reseersättning för valdagen och till utbildningen ska utgå enligt 
kommunens regler. 

13. Ovanstående beslut avser val till Europaparlamentet samt för all-
männa val. I de fall dessa val infaller under samma år utgår ersätt-
ning enligt ovan för respektive val. 

Sammanfattning 
Med hänsyn till att det senaste fastställandet av arvode och ersättningar i 
samband med val skedde år 2002 har en översyn av arvoden och ersättning-
ar i samband med allmänna val och val till Europaparlamentet skett. Försla-
get är i princip identiskt med tidigare beslut men med revideringen att ti-
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mersättningen justeras från 120 kr till 150 kr och ersättningen för deltagande 
i utbildningen justeras från 220 kr till 250 kr. Höjningen motiveras utifrån 
att ersättningen i de delarna legat på samma nivå under tolv år medan de 
ersättningar som är baserade på prisbasbeloppet givetvis justerats med 
automatik. Även ett förtydligande görs att arvodesbeslutet avser val till 
europaparlamentet respektive allmänna val.  

Beslutet är enligt förvaltningens och kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-12-20. 

Protokoll från allmänna utskottet 2014-01-22, § 3. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-02-04, § 12. 

Yttranden 
Stefan Clarström (FAP) yttrar sig i ärendet. 

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

Sänds till 
Valnämnden 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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§ 16 Boendeplan 2013-2030 för äldre 

KS0414/13  

Beslut 
Boendeplan för äldre 2013-2030 antas enligt förslag med tillägget att 
äldreboenden som planeras för 2015-2016 utökas från 32 till 48 lägen-
heter för att inte försena nödvändiga investeringar i ytterområdena. 

Sammanfattning 
Boendeplanen har justerats efter synpunkter från Kommunstyrelsens fastig-
hetsutskott, kommunfastigheter och ekonomikontoret. 

Förvaltningens förslag är att justera boendeplanen enligt direktiv på mötet 
samt att godkänna reviderad boendeplan för äldre 2013-2030. 

Fastighetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande för-
slag till Boendeplan för äldre 2013-2030. 

Beslutsunderlag 
Kommunfastigheters tjänsteskrivelse med bilagor 2014-01-20. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2014-01-23, § 12. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-02-04, § 13. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christer Falk (S) och Daniel Riazat (V): Bifall till kommunstyrelsens för-
slag. 

Sänds till 
Ekonomikontoret 

Kommunfastigheter 

Omvårdnadsförvaltningen 
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§ 17 Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i omvårdnads-
nämnden 

KS0002/14  

Beslut 
Carolina Tham (S) utses till ersättare i omvårdnadsnämnden.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-12 att entlediga Göran Vallin (S) 
från uppdraget som ersättare i omvårdnadsnämnden.  

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2013-12-12, § 298. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens 2:e vice ordförande Christina Haggren redogör för förslag 
till beslut och yrkar bifall till detsamma. 

Sänds till 
Vald 

Förtroendemannaregistret 

Omvårdnadsnämnden 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 18 Val till uppdrag som nämndeman i Falu tingsrätt 

KS0002/14  

Beslut 
Karl-Erik Pettersson (S) utses till nämndeman vid Falu tingsrätt. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-12, § 296, att entlediga Gunilla 
Franklin (M) från uppdraget som nämndeman vid Falu tingsrätt. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2013-12-12, § 296. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens 2:e vice ordförande Christina Haggren redogör för förslag 
till beslut och yrkar bifall till detsamma. 

Sänds till 
Vald 

Förtroendemannaregistret 

Falu tingsrätt 
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§ 19 Entledigande från uppdrag som ersättare i stiftelsen 
Falu Stads Besparingsfond samt fyllnadsval 

KS0002/14  

Beslut 
1. Linnea Risinger (MP) entledigas från uppdraget som ersättare i stif-

telsen Falu stads besparingsfond. 

2. Annica Ericsson (MP) utses till ersättare i Falu stads besparingsfond. 

Sammanfattning 
Linnea Risinger har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget 
som ersättare i Falu stads besparingsfond. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande daterad 2014-01-20. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens 2:e vice ordförande Christina Haggren redogör för förslag 
till beslut och yrkar bifall till detsamma. 

Sänds till 
Entledigad/vald 

Förtroendemannaregistret 

Falu stads besparingsfond 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 20 Entledigande från uppdrag som ledamot i socialnämn-
den samt fyllnadsval 

KS0002/14  

Beslut 
1. Jean-Francois Loise (M) entledigas från uppdraget som ledamot i 

socialnämnden. 

2. Göran Forsén (M) utses till ledamot i socialnämnden. 

Sammanfattning 
Jean-Francois Loise har inkommit med begäran om entledigande från upp-
dragen som ledamot i socialnämnden och ersättare i kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2014-01-20. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens 2:e vice ordförande Christina Haggren redogör för förslag 
till beslut och yrkar bifall till detsamma. 

Sänds till 
Entledigad/vald 

Socialnämnden 

Förtroendemannaregistret 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 21 Entledigande från uppdrag som ledamot av kommunsty-
relsen samt fyllnadsval 

KS0002/14  

Beslut 
1. Kicki Stoor (V) entledigas från uppdraget som ledamot i kommun-

styrelsen. 

2. Patrik Andersson (V) utses till ledamot i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kicki Stoor har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som 
ledamot i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande 2014-01-16. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens 2:e vice ordförande Christina Haggren redogör för förslag 
till beslut och yrkar bifall till detsamma. 

Sänds till 
Entledigad/ vald 

Kommunstyrelsen 

Förtroendemannaregistret 
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§ 22 Val av ledamöter och ersättare till Linderdahlska stiftel-
sen 

KS0002/14  

Beslut 
Val av ledamöter och suppleanter till Linderdahlska stiftelsen för 
återstående del av mandatperioden sker i enlighet med till paragrafen 
lagd bilaga.  

Sammanfattning 
Val till Linderdahlska stiftelsen skedde senast på fullmäktiges sammanträde 
2010-12-09, § 55. På grund av stora förändringar i dess sammansättning har 
behov uppkommit att förrätta ett samlat val. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens 2:e vice ordförande Christina Haggren redogör för förslag 
till beslut och yrkar bifall till detsamma. 

Sänds till 
Linderdahlska stiftelsen 

Förtroendemannaregistret 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 

Länsstyrelsen Dalarna 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 23 Entledigande och fyllnadsval av huvudman i Bjursås 
Sparbank 

KS0002/14  

Beslut 
1. Sara Ritäkt (MP) entledigas från uppdraget som huvudman i Bjursås 

sparbank.  

2. Staffan Mild (MP) utses till huvudman i Bjursås sparbank fram till 
och med den ordinarie årsstämman 2015.  

Sammanfattning 
Enligt reglemente för Bjursås Sparbank ska kommunfullmäktige utse 12 
huvudmän för fyra år t.o.m. årsstämma 2015. Av reglementet framgår att 
ledamot inte får ha fyllt 70 år före eller under det år då mandatperioden ut-
går. Huvudmannen får inte heller vara anställd eller styrelseledamot, revisor 
eller revisorssuppleant i annan kreditinstitution. 

Val förrättades 2011-02-10, § 25 där bl.a. Sara Ritäkt utsågs till huvudman. 
På grund av flytt från kommunen har fråga om entledigande och fyllnadsval 
aktualiserats. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens 2:e vice ordförande Christina Haggren redogör för förslag 
till beslut och yrkar bifall till detsamma. 

Sänds till 
Entledigad/vald 

Förtroendemannaregistret 

Bjursås sparbank 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 24 Svar på interpellation från Mikael Rosén (M) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag (S): 
Angående nytt avtal DalaTrafik 

KS0004/13  

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

1. Hur är processen upplagd? 
2. Hur ser tidsplanen ut? 
3. Hur långt har arbetet kommit? 
4. Vilka förhandlingspositioner har du intagit för Faluns räkning? 
5. Hur har dessa förankrats inom kommunen? 
6. Vilka personer deltar i förhandlingara och när kan vi förvänta oss att 

frågan kommer att diskuteras i kommunstyrelsen? 
7. Hur sker förhandlingarna mellan delägarna till Tåg i Bergslagen? 
8. Vilka förslag till förändringar av nuvarande avtal har presenterats av 

landstinget och kommunerna? 
9. Har några konsekvensberäkningar gjorts av förslagen, och vad visar 

de i så fall? 
10. Du skulle ha sett till att ett nytt avtal var på plats denna månad. Var-

för har du inte gjort det trots att du haft 18 månader på dig?   

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-12 att interpellationen får ställas.  

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

Protokoll från Kommunfullmäktige 2013-12-12, § 311. 

Svar på interpellation från Jonny Gahnshag daterad 2013-12-12 (reviderad 
2014-02-11). 

Yttranden 
Jonny Gahnshag (S) redogör för sitt svar på interpellationen. 

Mikael Rosén (M) tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

 

Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad.  
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-02-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 25 Svar på interpellation från Daniel Riazat (V) och Kicki 
Stoor (V) ställd till kommunstyrelsens ordförande Jonny 
Gahnshag (S): VM-kostnader  

KS0004/13  

Beslut 
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 13 
mars 2014. 

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

• Vad har investeringar för tävlingar uppgått till hittills? 
• Vad har investeringar för besöksmål uppgått till hittills? 
• Hur stora investeringar har hittills skett i småbackarna? 
• Hur stora är konsultarvodena hittills för tävlingar och besöksmål? 
• Hur har investeringsutrymmet inom 400 miljoner kronor utnyttjats 

och varför behövs en utökning av borgen på 200 miljoner kronor? 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-12 att interpellationen får ställas. 

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

Protokoll från kommunfullmäktige 2013-12-12, § 312. 

Svar på interpellation från Jonny Gahnshag daterad 2013-12-10 (reviderad 
2014-02-11). 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-02-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 26 Interpellation från Katarina Gustavsson (KD) ställd till 
socialnämndens ordförande Christina Knutsson (S): 
Frågor om de besparingar som införts och som berör 
kvinnofridsboendet och rådgivningen 

KS0004/14 

Beslut 
Interpellationen får ställas. 

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

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson ställer i en interpellat-
ion ställd till socialnämndens ordförande Christina Knutsson följande frågor 
angående besparingar som berör kvinnofridsboende och rådgivning: 

• Vad innebär denna besparing för de barn och kvinnor som drabbas 
av våld i nära relationer? 

• Hur ser situationen ut med våld i nära relationer i vår hemkommun? 
• Ser du denna åtgärd som en besparing? Om svaret är ja, hur? 
• Ni säger att ni prioriterar barnen i budgetarbetet. På vilket sätt då? 
• Vad innebär besparingarna även inom viva och familjerådgivning-

en?  

Beslutsunderlag 
Interpellation från Katarina Gustavsson daterad 2013-12-21. 

Svar på interpellation från Christina Knutsson diarieförd 2014-12-10. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-02-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 27 Interpellation från Knut C.A. Scherman (SD) ställd till 
kommunalrådet Jonny Gahnshag (S): Har Falu kommun 
beredskap för att hantera snöbrist vid VM 2015 samt hur 
det tänkts att vinteridrottssatsningarna framgent ska 
vara lönsamma när det fortsätter att bli varmare? 

KS0004/14 

Beslut 
     Interpellationen får ställas. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Knut C.A. Scherman ställer i en interpellat-
ion ställd till kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag frågor om Falu 
kommun har beredskap för och hur den i så fall ser ut för att hantera en snö-
brist vid VM 2015 och framgent, samt hur det tänkts att vinteridrottssats-
ningarna framgent ska vara lönsamma och kunna främja Falu kommun när 
det fortsätter att bli varmare?  

Beslutsunderlag 
Interpellation från Knut C.A. Scherman inkommen 2014-01-16. 

Svar på interpellation från Jonny Gahnshag daterad 2014-02-11. 

Yttranden 
Jonny Gahnshag (S) redogör för sitt svar på interpellationen. 

Knut C.A. Scherman (SD) tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

 

Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-02-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 28 Interpellation från Svante Parsjö Tegnér (FP) ställd till 
kommunalrådet Jonny Gahnshag: Idrottshallar, hyror 
och skolor. Sluta diskriminera skolor efter vem som dri-
ver skolan! 

KS0004/14 

Beslut 
Interpellationen får ställas. 

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

Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér (FP) ställer i en interpellation till kommunalrådet 
Jonny Gahnshag (S) följande frågor angående idrottshallar, hyror och sko-
lor: 

1. Varför harmoniseras inte hallhyrorna och avtal för friskolor och 
kommunala skolor så som det utlovades för ca 18 månader sedan? 
När ska det ske? Vad innebär ordet ”snarast”? 

2. Innebandyhallen – hur finansieras den via kommunala bidrag? När 
avtal slöts för några år sedan mellan kommunen och bolag beslöts 
om ett fast årligt bidrag (ca 2 miljoner kr tror jag) från kommunen 
varav en del belastade gymnasieskolan som skulle få tillgång till hal-
len. Nu betalar skolan 500 kr per timme. Betalas idag både ett kom-
munalt bidrag som delvis belastar skolbudgeten och sedan ytterligare 
500 kr per timme när skolor hyr hallen? Hur fungerar det? 

3. Hyrs innebandyhallen ut efter samma principer som de kommunala 
hallarna till gymnasieskolorna?    

Beslutsunderlag 
Interpellation från Svante Parsjö Tegnér daterad 2014-01-14. 

Svar på interpellation från Jonny Gahnshag daterad 2014-02-01. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-02-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 29 Interpellation från Katarina Gustavsson (KD) ställd till 
ordföranden i trafik- och fritidsnämnden Jonas         
Lennerthson (S): Tillåtelse att spola islekbanor 

KS0004/14 

Beslut 
Interpellationen får ställas. 

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

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson ställer i en interpellat-
ion till trafik- och fritidsnämndens ordförande Jonas Lennerthson följande 
frågor avseende spolning av islekbanor: 

• Varför får inte föreningar spola islekbanor i sin närhet? T.ex. bo-
stadsområde. 

• Varför är det inte tillåtet? 
• Finns det möjligheter att tänka om? 
• Varför avslutar man skötsel av spolning så tidigt som i februari? 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Katarina Gustavsson daterad 2014-01-11. 

Svar på interpellation från Jonas Lennerthson daterad 2014-01-30. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-02-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 30 Motion från Svante Parsjö Tegnér (FP) Öppen rekryte-
ring till tjänster i Falu kommun - inga gräddfiler! 

KS0119/14 

Beslut 
    Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér (FP) föreslår i en motion att alla tjänster i Falu kom-
mun annonseras externt och internt samtidigt och att personal tillsätts efter 
kompetens och skicklighet. Vidare föreslås att alla tjänster som innebär led-
nings- och personalansvar (chefer och ledare) alltid tillsätts i en öppen pro-
cess med extern finansiering och avgörande för tillsättningen ska vara kom-
petens och skicklighet.  

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2014-01-14. 

Sänds till 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-02-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 31 Motion från Maria Gehlin (FAP): Ta fram en kompetens-
försörjningsplan för offentlig sektor 

KS0096/14 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Maria Gehlin föreslår i en motion att kom-
munfullmäktige tillsätter en tillfällig fullmäktigeberedning som får i upp-
drag att ta fram en kompetensförsörjningsplan som ska syfta till att förbättra 
arbets- och lönevillkor för anställda inom Falu kommun och på det sättet 
säkerställa kommunens välfärd även i framtiden. 

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2014-01-05. 

Sänds till 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-02-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 32 Motion från Katarina Gustavsson (KD): Anordna jul-
gransplundring på torget 

KS0113/14 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson föreslår i en motion att 
Falu kommun från och med nästa år anordnar fest för medborgarna i sam-
band med julgransplundring, att motionens intentioner följs samt att festen 
upprepas årligen och görs till en tradition. 

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2014-01-11. 

Sänds till 
Motionären 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-02-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 33 Medborgarförslag: Återvinningscentralers öppethållan-
detider 

KS0729/13 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning 
och beslut. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att kommunens återvinningscentraler hålls 
öppna och bemannade, varje dag året runt, med undantag för storhelger. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2013-12-28. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-02-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 34 Medborgarförslag: Utsmyckning av offentliga platser 

KS0114/14 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och ungdomsnämnden, i 
samverkan med trafik- och fritidsnämnden, för handläggning och beslut.  

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att gruvrondellen får en Kåre bock som ut-
smyckning, att lugnetrondellen får Falujungfrun som utsmyckning samt att 
det placeras en staty av Ernst Rolf vid nya resecentrum. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2014-01-10. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kultur- och ungdomsnämnden 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-02-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 35 Medborgarförslag: Totalförbud av raketer och smällare 
inom tätbebyggda områden 

KS0106/14 

Beslut 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås ett totalförbud av raketer och ”smällare” 
inom tätbebyggda områden i hela Falu stad. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2014-01-07. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-02-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 36 Medborgarförslag: Sociala företag 

KS0717/13 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning 
och beslut. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun organiserar ett utvecklings-
arbete avseende hur kommunen ska stödja Arbetsintegrerande Sociala före-
tag, att en ansvarig nämnd, enhet och tjänsteman utses för att föra dialog 
med olika berörda organisationer, sociala företag och olika nystartsprocesser 
samt att detta bör utföras i samverkan med stödjande organisationer och 
befintliga sociala företag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2013-12-04. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-02-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 37 Medborgarförslag: Alla beslut i Falu kommun ska ge-
nomsyras av ekologisk, social och ekonomisk hållbar-
het 

KS0129/14 

Beslut 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att alla beslut i Falu kommun ska vägas mot 
och genomsyras av de tre Hållbarheterna: Ekologisk Hållbarhet, Social 
Hållbarhet och Ekonomisk Hållbarhet.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Sänds till 
Medborgarförslagställaren 

Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-02-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 38 Medborgarförslag Bygg en gångtunnel under E16 för 
besökande till och från Falu Gruva 

KS0095/14 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning 
och beslut. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att fullmäktige beslutar att snygga upp entrén 
till centrum i början av Gruvgatan, till vänster före själva skateboardparken, 
om macken kommer bort så kan en kortare tunnel byggas under E16 mot 
Gruvområdet. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2013-12-30. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-02-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 39 Medborgarförslag: Prioritera igångsättning av projektet 
"Cirkulationsplats Norra Järnvägsgatan i Falun" 

KS0145/14 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning 
och beslut. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun, med hänvisning till den 
objektlista som överlämnats till Region Dalarna som underlag för Läns-
transportplanen 2010-2021, kallad ”Cirkulationsplats Norra Järnvägsgatan i 
Falun”, skall återuppta samtalet med Trafikverket och påtala om en snar 
prioriterad igångsättning av projektet. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2014-01-27. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-02-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 40 Motion från Mats Dahlström (C) och Anna Hägglund (C): 
Öka takten i arbetet att avgifta vardagen i Falu kommun 

KS0170/14  

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Mats Dahlström (C) och Anna Hägglund 
(C) föreslår i en motion att Falu kommun: 

• Gör en kartläggning var i kommunens verksamhet som giftiga äm-
nen kan finnas. 

• Med stöd av miljömålet om att kommunen ska vara giftfri, gör sig av 
med giftiga ämnen i sin verksamhet. 

• Ställer krav på giftfria produkter vid upphandling genom Upphand-
lingscenter i Ludvika och kompletterande inköp i egen regi, med 
stöd av de kriterier som Miljöstyrningsrådet anger. 

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

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2014-02-10. 

Sänds till 
Motionärerna  

Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-02-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 41 Fråga från Göran Vestlund (C) ställd till omvårdnads-
nämndens ordförande Christer Falk (S) föranledd av av-
vecklingen av en avdelning på Källegården 

KS0004/14  

Beslut 
Frågan får ställas. 

Sammanfattning 
Göran Vestlund (C) ställer en fråga till omvårdnadsnämndens ordförande 
Christer Falk (S), utifrån avvecklingen av en avdelning på Källegården den 
1 mars, om hur platserna på Källegården kommer att utnyttjas därefter.  

Beslutsunderlag 
Fråga från Göran Vestlund 

Yttranden 
Christer Falk (S) redogör för sitt svar på frågan. 

Göran Vestlund (C) tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

 

Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad.  
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2014-02-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 42 Motion från Bo Wickberg (M) och Bertil Eek (M): Angå-
ende vägbelysningen på E 16, från avfarten RV 50 till av-
farten RV 69 

KS0191/14  

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Bo Wickberg (M) och Bertil Eek (M) fö-
reslår i en motion att Falu kommun i första hand yrkar att Trafikverket åter-
ställer aktuell belysning i andra hand förskotterar medel för detta samt att 
åtgärderna skall vara genomförda före VM 2015.  

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2014-02-13. 

Sänds till 
Motionärerna  

Kommunstyrelsen 
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