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gör majoriteten åt detta? ................................................................ 6
§ 152 Svar på interpellation från Maria Gehlin (FAP) ställd till
barn- och utbildningsutskottets ordförande Viktor
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införa gratis middagslådor till Falu gymnasiums samtliga
elever? ............................................................................................ 7
§ 153 Budget 2015 och ekonomisk plan för 2016-17 samt mål
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av sommaraktiviteter för barn ..................................................... 25
§ 160 Antagande av Översiktsplan FalunBorlänge ............................... 27
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Hälsinggårdsskolan...................................................................... 29
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Falun ............................................................................................ 56
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Svar på interpellation från Åsa Nilser (FP): Falu skolors
resurser minskar och elevresultaten faller - Vad gör
majoriteten åt detta?
KS0004/14

Beslut
Interpellationen kommer att besvaras på kommunfullmäktiges
sammanträde den 18 september 2014.

Sammanfattning
Åsa Nilser ställer i en interpellation till majoriteten följande frågor utifrån
kommunens resultat i rankingen av Sveriges bästa skolkommuner utförd av
Lärarförbundet 2013:
•

Hur kommer det sig att Falu kommun har så lite resurser till
undervisningen jämfört med andra kommuner?

•

Eller för få utbildade lärare?

•

Satsat för lite resurser på lärarlöner?

•

Ha svårt för att öka betygen i årskurs 9 utifrån förutsättningarna
(SALSA)?

Kommunfullmäktige beslutade den 13 mars 2014 att interpellationen får
ställas.
Beslutsunderlag
Interpellation 2014-02-20.
Interpellation 2014-02-20.
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Svar på interpellation från Maria Gehlin (FAP) ställd till
barn- och utbildningsutskottets ordförande Viktor
Zakrisson (S): När kommer socialdemokraterna att
införa gratis middagslådor till Falu gymnasiums
samtliga elever?
KS0004/14

Sammanfattning
Maria Gehlin ställer i en interpellation till barn- och utvecklingsutskottets
ordförande Viktor Zakrisson frågor om när samtliga elever i Falu kommuns
gymnasieutbildningar ska få gratis middagslådor.
Frågeställningen är föranledd av att Falu kommun erbjuder gratis middagslådor måndagar-fredagar, till elever som går Lokal Idrottsutbildning i Falun.
Enligt likabehandlingsprincipen ska kommunens medborgare behandlas lika
om det inte finns sakliga grunder för särbehandling.
Kommunfullmäktige beslutade den 10 april 2014 att interpellationen får
ställas.
Beslutsunderlag
Interpellation 2014-03-19.
Svar på interpellation 204-06-10.
Yttranden
Jessica Wide (S) barn- och utvecklingsutskottets nya ordförande redogör för
sitt svar på interpellationen.
Maria Gehlin (FAP) tackar för svaret och kommenterar detsamma.
I debatten deltar Jonny Gahnshag (S) och Lars Jerdén (S).
Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad.
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Budget 2015 och ekonomisk plan för 2016-17 samt mål
för god ekonomisk hushållning
KS0001/14

Beslut
1.

Utdebiteringen fastställs till 22:54 per skattekrona för 2015.

2.

Finansiella mål och riktlinjer fastställs för vad som är god ekonomisk hushållning enligt vad
som framgår av avsnitt 3 i dokumentet Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017.

3.

Kommunens upplåningsram fastställs till 1 300 mnkr för år 2015.

4.

Driftbudget- och investeringsramar för 2015 för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs i
enlighet med vad som anges i budgetdokumentet och dess satser.

5.

I budgetdokumentet redovisad resultat-, kassaflödes- och balansbudget för år 2015 fastställs.

6.

Ekonomisk plan för driftbudget- och investeringsramar för 2016-2017 för kommunstyrelsen
och nämnderna godkänns i enlighet med vad som anges i budgetdokumentet och dess satser.

7.

Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att upprätta verksamhetsplan och budget
utifrån angivna prioriteringar och fastställd ram för år 2015 enligt budgetdokumentet.

8.

Kommunstyrelsen, personalkontoret, får i uppdrag att tillsammans med
omvårdnadsnämnden ta fram en enhet i omvårdnadsförvaltningen där försök
med 6-timmars arbetsdag ska genomföras under 2015 – 2017.
Inför budgetbeslut i november 2014 ska budgetram beslutas.

Protokollsanteckning

Samtliga närvarande ledamöter i Moderaterna, Falupartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet
och Sverigedemokraterna ställer sig bakom följande protokollsanteckning: Det är oerhört
anmärkningsvärt att voteringen görs om efter det att resultatet har visats på skärmen. Detta
ledde till att två ledamöter ändrade sina röster så att resultatet förändrades från majoritet för
Falualliansens budgetförslag till S/MP majoritet med hjälp av ordförandens utslagsröst.
Ordförandens kommentar
Med anledning av den protest som noterats från M, FAP, KD, FP och SD vad avser
förfarandet vid omröstningen om budget 2015 avges från ordföranden följande förklaring.
Innan omröstningen förklarats avslutad och klubban slagits i bordet för detta markerade en av
ledamöterna att denne ville ändra sin röstning. Från presidiets sida signalerades att det var
bara att trycka på den knapp han ville ändra till, i det här fallet från ”avstår” till ”ja”. Tyvärr
visade sig att markering i systemet redan skett ”votering avslutad” och ändring inte kunde
göras. Mot den bakgrunden gjordes en ny omröstning för att möjliggöra ledamotens ändring.
Allt detta innan omröstningen förklarats avslutad.
Justerandes signaturer
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Patrik Andersson, Daniel Riazat och Monica Lind Vänsterpartiet lämnar även
protokollsanteckning vilken bifogas protokollet.
Reservation

Samtliga närvarande ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Falupartiet, Kristdemokraterna,
Folkpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens budgetförslag.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande överlämnar Budget 2015 och ekonomisk
flerårsplan 2016-2017.
Ärendet har MBL-förhandlats.
Vänsterpartiet har lämnat förslag till budget.
Falualliansen (M, C, FAP, KD och FP) har lämnat förslag till budget.
Beslutsunderlag
Budget 2015 och ekonomisk flerårsplan 2016-2017.
MBL protokoll 2014-05-21.
Svar till de fackliga organisationerna i Falu kommun 2014-05-22.
Vänsterpartiets förslag till budget 2014-06-03.
Falualliansens förslag till budget 2014-06-10.
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-06-03, § 132.
Ekonomikontorets ramsammanställning 2014-06-10.
Delbeslut
1. De beslutsunderlag som presenteras av ordföranden godkänns.
2. Av ordföranden föreslagen turordning av inledningsanförande och
arbetsgång godkänns.
Inledning av ärendets behandling och respektive gruppledares
inledningsanförande
Ekonomichef Kjell Nyström och budgetchef Christina Fredricks redovisar
planeringsförutsättningarna.
Jonny Gahnshag, Socialdemokraterna, redogör för majoritetens förslag till
Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017 och yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Mikael Rosén, Moderaterna, redogör för Falualliansens förslag till Budget
2015 och ekonomisk plan 2016-2017 och yrkar bifall till Falualliansens
förslag.
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Patrik Andersson redogör för Vänsterpartiets förslag till Budget 2015 och
ekonomisk plan 2016-2017 och yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag.
Mats Dahlström, håller Centerpartiets inledningsanförande och yrkar bifall
till Falualliansens förslag.
Erik Eriksson håller Miljöpartiets inledningsanförande och yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Maria Gehlin håller Falupartiets inledningsanförande och yrkar bifall till
Falualliansens förslag.
Katarina Gustavsson håller Kristdemokraternas inledningsanförande och
yrkar bifall till Falualliansens budgetförslag.
Svante Parsjö Tegnér håller Folkpartiets inledningsanförande och yrkar
bifall till Falualliansens budgetförslag.
Knut C.A. Scherman håller Sverigedemokraternas inledningsanförande och
yrkar bifall till Falualliansens budgetförslag.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår, att de tre budgetförslagen (kommunstyrelsens förslag =
S och MP:s budgetförslag, Falualliansens förslag och Vänsterpartiets förslag), i
sin helhet ställs mot varandra, vilket godkänns av kommunfullmäktige.
Tilläggsanslag från Susanne Norberg (S): Kommunstyrelsen,
personalkontoret, får i uppdrag att tillsammans med omvårdnadsnämnden ta
fram en enhet i omvårdnadförvaltningen där försök med 6-timmars
arbetsdag ska genomföras under 2015 - 2017.
Inför budgetbeslut i november 2014 ska budgetram beslutas.
Mikael Rosén (M): Avslag på tilläggsförslaget.
Ordföranden föreslår vidare att motförslag till huvudförslaget, S och MP:s
budgetförslag, utses genom omröstning där Falualliansens förslag och
Vänsterpartiets förslag ställs mot varandra, vilket godkänns av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för Falualliansens förslag.
Nej-röst för Vänsterpartiets förslag.
Omröstningsresultat
Med 31 ja-röster, 3 nej-röster, 26 som avstår och 2 frånvarande ledamöter
beslutar kommunfullmäktige att Falualliansens budgetförslag är motförslag,
bilaga § 153, omröstningslista nr 1.
Därefter ställs kommunstyrelsens förslag (S och MP:s budgetförslag) mot
Falualliansens förslag och ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
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Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Falualliansens förslag.
Omröstningsresultat
Med 30 ja-röster, 30 nej-röster och 1 frånvarande, beslutar kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens förslag (S och MP:s budgetförslag) med stöd av
ordförandens utslagsröst, bilaga § 153, omröstningslista nr 2.
Ordföranden ställer därefter Susanne Norbergs tilläggsyrkande mot Mikael
Roséns avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Susanne Norbergs förslag.
Beslut
Ajournering av sammanträdet för lunch mellan kl. 12.00 – 13.00.
Ajournering för överläggning 17.09 – 17.15
ALLMÄNPOLITISK DEBATT
Anna Hägglund (C) inleder den allmänpolitiska debatten och i den deltar
sedan Jonny Gahnshag (S), Katarina Gustavsson (KD), Mikael Rosén (M),
Svante Parsjö Tegnér (FP), Erik Eriksson (MP), Linnea Risinger (MP), Mats
Dahlström (C), Susanne Norberg (S), Patrik Andersson (V), Maria Gehlin
(FAP), Daniel Riazat (V), Richard Holmqvist (MP), Knut C.A. Scherman
(SD), Krister Johansson (S), Kristina Knutsson (S), Christina Haggren (M),
Lars-Göran Johansson (S) och Lars Jerdén (S).
Förslag till beslut under den allmänpolitiska debatten
Monica Lindh (V): Bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.
Helena Fridlund (S) och Krister Andersson (-): Bifall till kommunstyrelsens
budgetförslag.
Sten H Larsson (-): Bifall till Falualliansens budgetförslag.
ÖVERLÄGGNINGAR INOM KOMMUNSTYRELSEN OCH VARJE
NÄMND
Förutom den inledande allmänpolitiska debatten ovan genomförs överläggningar inom kommunstyrelsen och inom varje nämnd som redovisas nedan.
Ordföranden informerar om att enligt kommunfullmäktiges arbetsordning
20 § får ordföranden och vice ordförandena vars verksamhetsområde ett
ärende berör delta i överläggningen av ärendet.
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KOMMUNSTYRELSEN
Beslut
1. Kommunstyrelsens anslag för driftverksamhet år 2015 fastställs till
1 467 296 tkr och ekonomisk plan för år 2016 och 2017 uppgående
till 1 498 280 tkr respektive 1 520 264 tkr godkänns.
2. Kommunstyrelsens anslag för driftverksamhet inkluderar ett
ospecificerat sparbeting om 3 308 tkr gällande nämndernas
verksamhet, som efter precisering och beslut fördelas på respektive
nämnd
3. Kommunstyrelsen, kommunfastigheters investeringsanslag för år
2015 fastställs till 132 500 tkr och ekonomisk plan för år 2016 och
2017 uppgående till 92 800 tkr respektive 143 100 tkr godkänns.
4. Investeringsanslag för utvecklingsområden totalt för år 2015
fastställs till 58 300 tkr och ekonomisk plan för 2016 och 2017
uppgående till 84 000 tkr respektive 8 160 tkr godkänns.
5. Anslag/nettointäkt för kommersiella exploateringar och
bostadsexploateringar totalt för år 2015 fastställs till ett anslag om
9 605 tkr och ekonomisk plan för år 2016 och 2017 uppgående till en
nettointäkt om 19 240 tkr respektive en nettointäkt om 18 040 tkr
godkänns.
6. Kommunstyrelsen, skolförvaltningens investeringsanslag för år 2015
fastställs till 9 925 tkr och ekonomisk plan för år 2016 och 2017
uppgående till 9 925 tkr årligen godkänns.
7. Kommunstyrelsen, kommunstyrelseförvaltningens övriga investeringsanslag för år 2015 fastställs till 12 745 tkr och ekonomisk plan
för år 2016 och 2017 uppgående till 56 840 tkr respektive 54 880 tkr
godkänns.
8. Jämlikt avsnitt 3.6.3, punkt 8, i kommunstyrelsens reglemente
bemyndiga kommunstyrelsen att inom en beloppsram av 40
basbelopp i varje enskilt fall, inom en av kommunfullmäktige i
budgeten angiven beloppsram utöva kommunfullmäktiges
beslutanderätt.
9. Utöver föregående sats, bemyndiga kommunstyrelsen besluta om
försäljning till nedanstående markprisbelopp, vilka inte innefatta
kostnader för va,
1. Småhusmark för friliggande hus, där kommunen svarar för
erforderliga exploateringsanläggningar, för tomter inom
nytillkommande exploateringsområden till de markpriser som
kommunstyrelsen för varje område fastställer.
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2. Industrimark inom Främby, Ingarvet och Tallen, där
kommunen svarar för erforderliga exploateringsanläggningar, till
ett markpris av
75 kronor per kvadratmeter inom Främby
100 kronor per kvadratmeter för mark inom nuvarande Ingarvet
100 kronor per kvadratmeter inom Östra Tallen
10. Fastställa registreringsavgiften för tomtkön till 600 kronor och
avgiften för förlängning av registreringen till 300 kronor.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Susanne Norberg: Bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017
för kommunstyrelsen.
Mikael Rosén (M): Bifall till Falualliansens förslag till budget 2015 och
ekonomisk plan 2016-2017 för kommunstyrelsen.
Patrik Andersson (V): Bifall till Vänsterpartiets förslag till budget 2015 och
ekonomisk plan 2016-2017 för kommunstyrelsen.
Katarina Gustavsson (KD): Bifall till Alliansens förslag till budget 2015 och
ekonomisk plan 2016-2017 för kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDEN
Beslut
1. Socialnämndens anslag för driftverksamheten år 2015 fastställs till
450 880 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2016 och
2017 uppgående till 465 529 tkr respektive 473 889 tkr godkänns.
2. Socialnämndens driftanslag för ekonomiskt bistånd år 2015 fastställs
till 95 840 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2016
och 2017 uppgående till 95 840 tkr årligen godkänns.
3. Socialnämndens investeringsanslag för 2015 fastställs till 600 tkr
och ekonomisk plan för år 2016 och 2017 uppgående till 400 tkr
årligen godkänns.
Förslag till beslut på sammanträdet
Christina Knutsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2015
och ekonomisk plan 2016-2017 för socialnämnden.
Yttranden
Claes Mankler (S) yttrar sig i ärendet.

Justerandes signaturer
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OMVÅRDNADSNÄMNDEN
Beslut
1. Omvårdnadsnämndens anslag för driftverksamheten år 2015
fastställs till 652 560 och ekonomisk plan för driftverksamhet för år
2016 och 2017 uppgående till 673 214 tkr respektive 683 012 tkr
godkänns.
2. Omvårdnadsnämndens investeringsanslag för 2015 fastställs till
3 500 tkr och ekonomisk plan för år 2016 och 2017 uppgående till
3 500 tkr årligen godkänns.
Förslag till beslut på sammanträdet
Christer Falk (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2015 och
ekonomisk plan 2016-2017 för omvårdnadsnämnden.
Catharina Hjortzberg-Nordlund (M): Bifall till Falualliansens förslag till
budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017 för omvårdnadsnämnden.
Yttranden
Patrik Andersson (V) yttrar sig i ärendet.
TRAFIK- & FRITIDSNÄMNDEN
Beslut
1. Trafik- och fritidsnämndens anslag för driftverksamheten år 2015
fastställs till 207 066 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för
år 2016 och 2017 uppgående till 213 551 tkr respektive 216 985 tkr
godkänns.
2. Trafik- och fritidsnämndens driftanslag för kollektivtrafik och
färdtjänst år 2015 fastställs till 62 200 tkr och ekonomisk plan för
driftanslag för år 2016 och 2017 uppgående till 62 822 tkr respektive
63 451 tkr godkänns.
3. Trafik- och fritidsnämndens investeringsanslag för verksamheten
fastställs till 17 750 tkr för år 2015 och ekonomisk plan år 2016 och
2017 uppgående till 18 300 tkr respektive 11 900 tkr godkänns.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jonas Lennerthson (S) redogör för kommunstyrelsens förslag till budget
2015 och ekonomisk plan 2016-2017 för trafik- och fritidsnämnden.
Ordförande Karl-Erik Pettersson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag
till budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017 för trafik- och
fritidsnämnden.

Justerandes signaturer
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KULTUR- och UNGDOMSNÄMNDEN
Beslut
1. Kultur- och ungdomsnämndens anslag för driftverksamheten år 2015
fastställs till 77 538 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för
år 2016 och 2017 uppgående till 79 001 tkr respektive 80 182 tkr
godkänns.
2. Kultur- och ungdomsnämndens investeringsanslag för verksamheten
fastställs till 11 575 tkr för år 2015 och ekonomisk plan år 2016 och
2017 uppgående till 475 tkr årligen godkänns.
Förslag till beslut på sammanträdet
Staffan Nilsson (S) med instämmande av Linnea Risinger (MP): Bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017
för kultur- och ungdomsnämnden.
Jan-Olof Montelius (M): Bifall till Falualliansens förslag till budget 2015
och ekonomisk plan 2016-2017 för kultur- och ungdomsnämnden.
Yttranden
Patrik Andersson (V) yttrar sig i ärendet.
MILJÖNÄMNDEN
Beslut
Miljönämndens anslag för driftverksamheten år 2015 fastställs till
11 054 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2016 och
2017 uppgående till 11 218 tkr respektive 11 385 tkr godkänns.
Förslag till beslut på sammanträdet
Richard Holmqvist (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget
2015 och ekonomisk plan 2016-2017 för miljönämnden.
Anna Hägglund (C): Bifall till Falualliansens förslag till budget 2015 och
ekonomisk plan 2016-2017 för miljönämnden.
BYGGNADSNÄMND
Beslut
Byggnadsnämndens anslag för driftverksamheten år 2015 fastställs
till 602 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2016 och
2017 uppgående till 611 tkr respektive 620 tkr godkänns.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Karl-Erik Pettersson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag
till budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017 för byggnadsnämnden.
Justerandes signaturer
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KOMMUNREVISION
Beslut
Kommunrevisionens anslag för driftverksamheten år 2015 fastställs
till 2 041 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2016 och
2017 uppgående till 2 072 tkr respektive 2 103 tkr godkänns.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Karl-Erik Pettersson (S) redogör för kommunstyrelsens budgetförslag 2015 och ekonomisk plan 2016-2017 avseende revisionen och yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
GEMENSAM NÄMD - UPPHANDLINGSCENTER
Beslut
För gemensamma nämnden för upphandlingscenter anslås 4 462 tkr
år 2015 och planerade anslag för år 2016 och 2017 till 4 529 tkr
respektive 4 597 tkr godkänns. Samtliga belopp inkluderar även
stödtjänster utöver basavtalet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Susanne Norberg (S) redogör för kommunstyrelsens budgetförslag 2015 och
ekonomisk plan 2016-2017 avseende gemensamma nämnden för
upphandlingscenter och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
GEMENSAM NÄMND – PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT
ALKOHOLLAG, TOBAKSLAG OCH LÄKEMEDELSLAG
Beslut
För gemensamma nämnden för prövning och tillsyn enligt
alkohollag, tobakslag och läkemedelslag anslås 866 tkr år 2015 och
planerade anslag för år 2016 och 2017 till 879 tkr respektive 892 tkr
godkänns.
Förslag till beslut på sammanträdet
Kristina Knutsson (S) redogör för kommunstyrelsens budgetförslag 2015
och ekonomisk plan 2016-2017 avseende gemensamma nämnden för
prövning och tillsyn enligt alkohollag, tobakslag och läkemedelslag och
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Yttranden
Claes Mankler (S) yttrar sig i ärendet.
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ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN
Beslut
Överförmyndarverksamhetens anslag för driftverksamheten år 2015
fastställs till 3 051 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år
2016 och 2017 uppgående till 3 096 tkr respektive 3 143 tkr
godkänns.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Karl-Erik Pettersson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag
till budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017 för överförmyndarverksamheten.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen (kommundirektören och alla kontoren) och
nämnderna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Information om Data centers i Falun

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
Sammanfattning
VD Bengt Gustavsson från Falu Energi & Vatten AB informerar om
planerna på att bygga Data centers i Falun.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Falu Energi & Vatten AB 2014-05-21.

Sänds till
Falu Energi & Vatten AB

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

18 (59)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

§ 155

Paragraf

Sammanträdesdatum

2014-06-12

Godkännande av reviderat ägardirektiv för Falu Energi
&Vatten AB

Beslut
Föreslagen revidering av Falu Energi & Vatten AB:s ägardirektiv
godkänns.
Sammanfattning
Falu Energi & Vatten AB planerar att bygga Data centers i Falun. Deras
ägardirektiv behöver komplettars så att bolagets verksamhet även omfattar
denna verksamhet.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-06-03, § 170.
Förslag till reviderat ägardirektiv för Falu Energi & Vatten AB.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag.

Sänds till
Falu Energi & Vatten AB

Justerandes signaturer
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Svar på medborgarförslag Folkomröstning om den nya
översiktsplanen
KS0338/14

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås då processen fram till antagande av planen
innehållit flera moment med samråd, möten, utställning, dialog och
interaktivitet på hemsidor. Parallellt har det också funnits ett särskilt
skol- och ungdomsprojekt där kommunerna fått många intressanta inspel
om framtiden i FalunBorlänge. Initiativet och förslaget om folkomröstning har trots avslaget haft den positiva effekten att det höjt engagemanget och stimulerat diskussionen om översiktsplanen.
Protokollsanteckning
Erik Eriksson (MP), Linnea Risinger (MP), Lars Broman (MP) och Daniel
Riazat (V) deltar inte i beslutet.
Del beslut
Kommunfullmäktige beslutar att en av förslagsställarna, Anders Gottberg
enligt egen begäran, får yttra sig i ärendet.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att förslag till översiktsplan underställs en
folkomröstning och att en lämplig tidpunkt för detta kan vara i samband det
allmänna valet den 14 september 2014.
Det är kommunfullmäktige som beslutar om en folkomröstnings ska hållas.
Dagen för en eventuell folkomröstning bestäms, senast tre månader före
omröstningsdagen, med den Centrala valmyndigheten. I detta fall innebär
det att samråd måste ske senast den 13 juni för samordning med det
allmänna valet.
Statskansliet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till
beslut eftersom det är kommunfullmäktige som beslutar om folkomröstning.
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-04-24.
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-05-17.
Protokoll från valnämnden 2014-05-23, § 23.
Justerandes signaturer
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Protokoll från kommunstyrelsen 2014-06-03, § 133.
Yttranden
Lars Jerden (S) yttrar sig i ärendet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Richard Holmqvist (MP): Enligt
kommunstyrelsens förslag.

Sänds till
Förslagsställarna
Valnämnden
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Svar på motion från Knut C.A. Scherman (SD): Stoppa
utbyggnaden av vindkraftverken i Falun
KS0515/13

Beslut
Motionen avslås.
Sammanfattning
Knut C.A. Scherman föreslår i en motion att Falu kommun inte beviljar
byggande av fler vindkraftverk i kommunen än vad som redan är beviljat
samt att Falu kommun ser över möjligheterna att återkalla så många
beviljanden som möjligt för att i möjligaste mån bevara en levande
landsbygd där man kan satsa på andra näringar.
Det är inte möjligt för Falu kommun att återkalla de tillstånd att etablera
större vindbruksanläggningar som länstyrelen gett. Kommunen kommer i
framtida ärenden att ta ställning till de etableringar som blir aktuella inom
kommunen.
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret föreslår att motionen är besvarad.
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Motion 2013-08-19.
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-27.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-04-15, § 53.
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-04-29, § 112.
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-05-08, § 131.
Yttranden
Knut C.A. Scherman (SD), Lars Jerdén (S), Monica Lindh (V), Erik
Eriksson (MP), Håkan Hammar (M), Kjell Hjort (FP) och Mats Dahlström
(C) yttrar sig i ärendet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jonny Gahnshag (S) och Richard Holmqvist (MP): Enligt kommunstyrelsens
förslag.

Justerandes signaturer
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Sänds till
Knut C.A. Scherman
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Fråga från Åsa Nilser (FP): Mer tid i förskolan för "15timmarsbarnen" har detta verkställts?
KS0004/14

Sammanfattning
Åsa Nilser ställer fråga om mer tid i förskolan för ”15-timmars” barnen.
Under mandatperioden har beslut tagits om att införa 20 timmars barnomsorg för alla barn mellan 1-5 år. På kommunens hemsida går det bara att
ansöka om 15 timmars barnomsorg. Har inte skolnämndens beslut
fastställts?
Beslutsunderlag
Fråga 2014-05-06.
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-05-08, § 148.
Yttranden
Jonny Gahnshag (S) redogör för sitt svar på frågan.
Åsa Nilser (FP) tackar för svaret och kommenterar detsamman.
Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Svar på motion från Maria Gehlin (FAP): Förstärkning av
sommaraktiviteter för barn
KS0185/13

Beslut
Ärendet bordläggs till nästa kommunfullmäktigesammanträde den 18
september 2014.
Sammanfattning
Maria Gehlin föreslår i en motion att 200 tkr ska avsättas till kultur- och
ungdomsnämnden för sommarverksamhet för barn i åldrarna 8 – 12 år.
Avgiftsfria aktiviteter ska skapas i samarbete med föreningar och andra
ideella organisationer.
Ekonomikontoret föreslår att motionen avslås med hänvisning till kulturoch ungdomsnämndens verksamhetsmässiga och ekonomiska
förutsättningar, vilket även kultur- och ungdomsnämnden ställer sig bakom.
Allmänna utskottet beslutade för egen del att uppmana kultur- och
ungdomsnämnden att förbereda arbetet med motionens genomförande.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls med motiveringen att
möjligheten till samverkan ses över med andra aktörer som verkar i
motionens anda, under förutsättning att finansiering kan lämnas.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut att kommundirektören får i uppdrag att lämna förslag till
finansieringslösning.
Beslutsunderlag
Motion 2013-02-03.
Ekonomikontorets och kultur-och ungdomsförvaltningens gemensamma
tjänsteskrivelse 2013-07-23.
Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2014-04-24, § 39.
Protokoll från allmänna utskottet 2014-05-14, § 67.
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-06-03, § 135.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Karl-Erik Pettersson (S): Motionen bordläggs till nästa
kommunfullmäktigesammanträde den 18 september eftersom motionären
inte är närvarande.

Justerandes signaturer
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Sänds till
Maria Gehlin
Ekonomikontoret
Kultur- och ungdomsnämnden
Kommundirektören

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Antagande av Översiktsplan FalunBorlänge
KS0654/11

Beslut
1. Översiktsplan FalunBorlänge för Falu kommuns geografiska område antas
under förutsättning att motsvarande beslut tas av kommunfullmäktige i
Borlänge kommun.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige den
18 september med en programförklaring hur arbetet ska fortgå.
Protokollsanteckning
• Patrik Andersson (V), Daniel Riazat (V) och Zohreh Anhari (V) deltar
inte i beslutet.
•

Lämnas av Richard Holmqvist, (MP), Linnea Risinger (MP) och Monica
Lindh (V).
Vi önskar att översiktsplanen antas och att Falu kommuns representanter
i styrgruppen ges i uppdrag att verka för att planen utvecklas enligt
följande
- Att en utökad omvärldsanalys görs, särskilt med en fördjupad
beskrivning av effekterna av ett förändrat klimat, förlust av biologisk
mångfald och överutnyttjade ekosystem samt minskade tillgångar av
viktiga resurser som lättåtkomlig olja och fosfor
- Att det långsiktiga målet i texten om ett hållbart Falun ska vara att vi
har ställt om så att boende, transporter livsmedelsförsörjning och annan
konsumtion är långsiktigt hållbara samt anpassade till jordens
begränsningar och en rättvis fördelning av dess tillgångar
- Att planen i betydligt högre grad än nu anpassas till analys och mål
enligt ovan
Arbetet ska göras med ett, jämfört med nu genomfört samråd,
vidareutvecklat deltagande av kommunens medborgare, gärna inspirerat
av det framgångsrika arbetet med Å-rummet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav den 30 augusti 2011, uppdrag om arbete med en
gemensam kommuntäckande översiktsplan för Falu och Borlänge
kommuner. Motsvarande beslut har tagits i Borlänge kommun. Arbetet med
Översiktsplan FalunBorlänge har skett under ledning av en gemensam
politisk styrgrupp där Jonny Gahnshag och Mikael Rosén har ingått för Falu
kommun och Jan Boman och Ulla Olsson har ingått för Borlänge kommun.
De två kommundirektörerna Dan Nygren och Åsa Granat har också ingått i
Justerandes signaturer
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styrgruppen.
Kommunstyrelsen godkände den 29 januari 2013, förslag till Översiktsplan
FalunBorlänge för samråd. Samrådet genomfördes 1 mars - 6 maj 2013.
Kommunstyrelsen godkände den 26 november 2013, samrådsredogörelsen och
utställningshandlingen och uppdrog till stadsbyggnads- och näringslivskontoret att
genomföra utställningen. Översiktsplanen har varit utställd under tiden 7 december
2013-19 februari 2014.
Synpunkter som kommit in under samråd och utställning finns sammanfattade och
kommenterade i samrådsredogörelsen och i det särskilda utlåtandet. Inga väsentliga
ändringar föreslås i det särskilda utlåtandet och Översiktsplan FalunBorlänge kan
därför föras fram för antagande.
Översiktsplan FalunBorlänge omfattar två kommuner och innehåller strategier för
en gemensam utveckling. Det behövs därför beslut om antagande av fullmäktige i
både Falu kommun och Borlänge kommun. Kommunfullmäktige i Falun antar
översiktsplanen att gälla för den geografiska kommunen.
I separata ärenden föreslås uppdrag ges att ta fram fördjupade översiktsplaner,
inklusive relevanta planeringsunderlag, för den fortsatta rullande översiktsplanen.
Dessa uppdrag ges under förutsättning att Översiktsplan FalunBorlänge antas.
Årliga gemensamma översyner av Översiktsplan FalunBorlänge föreslås ske.
Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och kommunstyrelsens
förslag. Kommunstyrelsen beslutade för egen del att godkänna det särskilda utlåtandet daterat den 25 april 2014.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-29/antagandehandlingar.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-05-13, § 80.
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-06-03, § 138.
Yttranden
Lars-Göran Johansson (S) yttrar sig i ärendet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Mats Dahlström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag.
Patrik Andersson (V) och Monica Lindh (V): Ärendet bordläggs.
Jonny Gahnshag (S) och Anna Hägglund (C): Avslag på bordläggning.
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Richard Holmqvist (MP) med instämmande av Anna Hägglund (C) och Lars
Broman (MP): Enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg enligt beslutets punkt 2.
Beslutsgång
Ordföranden prövar om ärendet ska avgöras idag mot bordläggning och finner att
kommunfullmäktie beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden prövar kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkandet och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg av Richard
Holmqvists m fl tilläggsyrkande.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret
Borlänge kommun, Plan- och markkontoret

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

§ 161

Paragraf

Sammanträdesdatum

2014-06-12

Antagande av Detaljplan för Haraldsbogymnasiet och
Hälsinggårdsskolan
KS0628/12

Beslut
Detaljplan för Haraldsbogymnasiet och Hälsinggårdsskolan antas med
undantag av tomten vid Falhemsvägen som inte ingår i antagandet.
Sammanfattning
Detaljplan för Haraldsbogymnasiet och Hälsinggårdsskolan har upprättats.
Syftet med detaljplanen är att ge området moderna planbestämmelser enligt
plan- och bygglagen (PBL), då området i dag har gamla bestämmelser som
inte längre ska användas. Detta för att möjliggöra utveckling av området då
Hälsinggårdsskolan flyttas och större delen av skolbyggnaderna rivs.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 15 januari 2013
planuppdrag.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig den 21 januari 2014 efter
genomfört samråd och lämnade då samrådsförslaget utan erinran.
Byggnadsnämnden godkände detaljplanen den 17 april 2014 för antagande.
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret föreslår att detaljplanen antas i sin helhet.
Beslutet är enligt kommunstyrelsen förslag.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-22 med
antagandehandlingar.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-05-13, § 74.
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-06-03, 139.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsen förslag.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret
Kommunfastigheter

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

§ 162

Paragraf

Sammanträdesdatum

2014-06-12

Antagande av detaljplan för Herrhagsgården vid
Herrhagsvägen
KS0388/13

Beslut
Detaljplan för Herrhagsgården vid Herrhagsvägen antas.
Sammanfattning
Detaljplan för Herrhagsgården vid Herrhagsvägen har upprättats. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra byggandet av bostadshus inom planområdets
södra del och att i den nya detaljplanen ge befintliga byggnader aktuella
bestämmelser enligt plan- och bygglagen.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 17 september 2013
planuppdrag.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott yttrade sig den 21 januari 2014 efter
genomfört samråd och lämnade då samrådsversionen av planförslaget utan
erinran.
Byggnadsnämnden godkände detaljplanen för antagande den 17 april 2014.
Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-22 med
antagandehandlingar.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-05-13, § 75.
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-06-03, § 140.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag

_________________________________________________________________________
Sänds till
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret
Kommunfastigheter

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

§ 163

Paragraf

Sammanträdesdatum

2014-06-12

Antagande av detaljplan för småhus vid Herrhagsvägen
KS0101/14

Beslut
Detaljplan för småhus vid Herrhagsvägen antas.
Sammanfattning
Detaljplan för småhus vid Herrhagsvägen har upprättats. Syftet med
detaljplanen är att skapa möjligheter för bostäder, i första hand friliggande
enbostadshus, väster om den befintliga bebyggelsen i Herrhagen.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott gav den 16 oktober 2012
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för området.
Samtidigt beslutades att ett detaljplaneprogram, där detaljplaneområdet
ingår, skulle upprättas. Planprogrammet antogs av kommunfullmäktige den
13 mars 2014.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott lämnade den 21 januari 2014, efter
samrådstidens slut ett yttrande över planen. För att tillmötesgå inkomna
synpunkter beslutade utvecklingsutskottet att detaljplanen ska anpassas så
att det blir större avstånd mellan tomter och befintlig slogbod.
Byggnadsnämnden beslutade den 17 april 2014, att godkänna detaljplanen
för antagande.
Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-17 med
antagandehandlingar.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-05-13, § 76.
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-06-03, § 141.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag.

_________________________________________________________________________
Sänds till
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

§ 164

Paragraf

Sammanträdesdatum

2014-06-12

Godkännande av exploateringsavatal för ny entré till
Magasinet
KS0320/14

Beslut
Exploateringsavtal för ny entré till Magasinet godkänns med tillägget
att Falu kommun godtar inga ytterligare kostnader till följd av avtalet.
Sammanfattning
Ny detaljplan för Magasinet som möjliggör tillbyggnad med entré och garderobsfunktion har upprättats. Med anledning av den nya detaljplanen har
förslag till exploateringsavtal med fastighetsägaren Kulturmagasinet i Falun
Fastighets AB upprättats. Exploateringsavtalet reglerar bl.a. marköverlåtelser mellan kommunen och fastighetsägaren.
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret föreslår att att exploateringsavtalet godkänns.
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-28 med
förslag till exploateringsavtal.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-05-13, § 72.
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-06-03, § 142.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag.
Svante Parsjö Tegnér (FP): Ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordföranden prövar om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och finner att
ärendet ska avgöras idag.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret
Kulturmagasinet i Falun Fastighets AB

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

§ 165

Paragraf

Sammanträdesdatum

2014-06-12

Antagande av detaljplan för ny entré till Magasinet vid
Tullkammaregatan
KS0153/13

Beslut
Detaljplan för ny entré till Magasinet vid Tullkammargatan antas.
Sammanfattning
Detaljplan för ny entré till Magasinet vid Tullkammargatan har upprättats.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en tillbyggnad på Magasinets norra sida
med entré och garderobsfunktion för Kulturmagasinet. Magasinet är av stort
kulturhistoriskt värde och ges bevarandebestämmelser. Detaljplanen möjliggör en
flexibel användning av Magasinet där byggnadens karaktär, stora rumsvolym och
strategiska läge tas till vara. Detaljplanen reglerar också parkeringsplatser för både
Magasinet och Resecentrum i området runt Magasinet. Dessutom ska den reglera
en tillfartsgata från gatan väster om Magasinet till området öster om Magasinet.
Plats för en ny plattform och en biljettkiosk skapas längs Grycksbobanan.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott lämnade den 16 april 2013 ett
positivt planbesked.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott lämnade den 21 januari 2014, efter
samrådstidens slut ett yttrande utan erinran.
Byggnadsnämnden beslutade den 17 april 2014, att godkänna detaljplanen
för antagande.
Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-29 med
antagandehandlingar.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-05-13, § 73.
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-06-03,§ 143.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

§ 166

Paragraf

Sammanträdesdatum

2014-06-12

Köp av del av Nedre Gruvriset 2:2 för naturreservat,
Sanders Gammelskog
KS0340/14

Beslut
1. Godkänna förvärv av del av Nedre Gruvriset 2:2 för 8 250 00 kronor.
2. Förvärvet ska belasta investeringsprojekt 90 400.
3. Förvärvet ska genomföras som fastighetsreglering och kostnaden
för detta ska belasta investeringsprojekt 90 401, fastighetsbildning.
4. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att tillsammans med
markchefen upprätta och underteckna köpekontrakt.
Reservation
Sten H Larsson (-), Anders Pettersson (-) och Knut C.A. Scherman (SD)
reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Bevarande av naturområden enligt naturvårdsprogrammet kan ske på flera sätt och
syftet med köpet är att området ska bli kommunalt naturreservat.
Sanders gammelskog är sedan länge känd som ett skogsområde med höga
naturvärden. Stor del av området är utpekat som nyckelbiotop och fynd har gjorts
av ett flertal rödlistade arter. Falu kommun har klassat området som särskilt
värdefullt utifrån metodiken i kommunens naturvårdsprogram som kommunfullmäktige antog 2010. Enligt naturvårdsprogrammet ska kommunen arbeta för
att långsiktigt bevara särskilt värdefulla områden. Grunden till att Sanders
gammelskog klassas som särskilt värdefullt är de höga biologiska värdena med
rödlistade arter, att stor del är nyckelbiotop samt att området är tätortsnära och
viktigt för friluftslivet.
Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets och kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-28.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-05-13, § 77.
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-06-03, § 144.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Paragraf

Sammanträdesdatum

2014-06-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag.
Sten H Larsson (-): Ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordföranden prövar om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och finner
att ärendet ska avgöras idag.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret
Miljöförvaltningen
Bergvik Skog AB, Trotzgatan 25, 791 71 Falun

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

§ 167

Paragraf

Sammanträdesdatum

2014-06-12

Godkännande av plan- och bygglovtaxa inkl kart- och
mättaxa
KS0349/14

Beslut
Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa godkänns och
ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2015.
Reservation
Mikael Rosén (M), Christer Carlsson (M), Jan Harald (M), Catharina
Hjortzberg-Nordlund (M), Bo Wickberg (M), Christina Haggren (M), JanOlof Montelius (M), Erich Colberg (M), Kerstin Wåghäll (M), Göran
Forsén (M), Bertil Eek (M), Lars Runsvik (M), Håkan Hammar (M),
Mats Dahlström (C), Agneta Ängsås (C), Göran Vestlund (C), Anna
Hägglund (C), Åsa Nilser (FP), Svante Parsjö Tegner (FP), Håkan Nohrén
(KD), Sten H Larsson (-) och Knut C.A. Scherman (SD) reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2011 om en ny taxa för byggnadsnämndens verksamhet.
Taxan har nu tillämpats i snart tre år. Avsikten är inte att höja avgifterna utan
förändringen är i stort sett en förenkling och en översyn så att orimligheter i taxan
försvinner samt att Falu och Borlänge kommuns taxor blir mer samstämmiga.
Syftet med förenklingen av taxan är att de som tillämpar taxan ska tolka taxan
likadant vid samma typ av ärende.
Beslutet är enligt stadsbyggnads- och näringslivskontorets, byggnadsnämndens
och kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-06 med förslag
till plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-05-13, § 78.
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-06-03, § 145.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag.
Mikael Rosén (M): Samtliga taxor sänks med 10 procent.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Paragraf

Sammanträdesdatum

2014-06-12

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Mikael Roséns förslag.
Omröstningsresultat
Med 31 ja-röster, 23 nej-röster och 7 st frånvarande beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Bilaga § 167, omröstningslista
nr.3.

Sänds till
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

§ 168

Paragraf

Sammanträdesdatum

2014-06-12

Revidering av Taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område
KS0382/14

Beslut
1. Föreslagna ändringar i taxebilagorna 1, 2 och 3 fastställs.
2. Miljönämnden ersätts av myndighetsnämnden i taxebilagorna.
3. Taxan träder i kraft den 1 januari 2015.
Reservation
Samtliga närvarande ledmöter i Alliansen utom Anna Hägglund (C)
reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
I Falu kommun gäller sedan 2009 en taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område. Avgifterna som tas in med stöd av taxan används för
att finansiera miljönämndens lagstadgade arbete med prövning och tillsyn
enligt miljöbalken. Taxan behöver nu justeras för att bättre anpassas till dels
de tillsynsbehov som finns, dels till den indelning av miljöfarliga verksamheter som har kommit med den nya miljöprövningsförordningen (2013:951)
under 2013.
En redaktionell ändring behövs i de sammanhang där texten hänvisar till
miljönämnden. Eftersom taxan föreslås träda i kraft den 1 januari 2015 bör
myndighetsnämnden anges på dessa ställen i texten. Denna förändring finns
för närvarande inte inarbetad i någon ny version av taxan utan avsikten är att
detta ska ske när beslut är fattat om ändringen.
Beslutet är enligt miljönämndens och kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från miljönämnden 2014-05-21, § 29/tjänsteskrivelse 2014-03-28
med taxebilagor 1, 2 och 3.
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-06-03, § 146.
Yttranden
Anna Hägglund (C) yttrar sig i ärendet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Richard Holmqvist (MP): Enligt kommunstyrelsens förslag.
Mikael Rosén (M): Enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg att ingen
avgift debiteras vid handläggning av ärende där underlaget inte är korrekt
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktige

Paragraf

Sammanträdesdatum

2014-06-12

utan behöver komplettas.
Beslutsgång
Ordföranden prövar förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.

Sänds till
Miljönämnden
Ekonomikontoret

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

§ 169

Paragraf

Sammanträdesdatum

2014-06-12

Fastställande av avgifter för myndighetsutövning
avseende brandskydd 2014 för Räddningstjänsten
DalaMitt
KS0321/14

Beslut
Avgifter för myndighetsutövning vad gäller brandskydd antas och
gäller from den 1 januari 2014.
Sammanfattning
Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) har genom förbundsdirektionen lämnat
förslag till avgifter enligt rubricerat att gälla fr.o.m. år 2014. Som meddelas
i RDM:s skrivelse ska avgifter fastställas av kommunfullmäktige. Enligt
domslut i Högsta Förvaltningsdomstolen gäller även detta för kommunalförbund.
Beslutet är enligt stadskansliets förslag exklusivt från när under 2014 det
ska börja gälla.
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Räddningstjänsten Dala Mitt 2014-03-27.
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-05-23.
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-06-03, § 147.
Förslag till beslut på sammanträdet
Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag.

Sänds till
Räddningstjänsten Dala Mitt

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

§ 170

Paragraf

Sammanträdesdatum

2014-06-12

Begäran om aktieägartillskott för Västra Falun
Fastighets AB
KS0381/14

Beslut
1. Ett aktieägartillskott lämnas till Västra Falun Fastighets AB om
620 000 kronor.
2. Aktieägartillskottet finansieras inom ramen för kommunstyrelsen
finansförvaltning (K900).
Sammanfattning
Västra Falun Fastighets AB, som är helägt av Falu kommun, har inkommit
med en hemställan om aktieägartillskott om 620 000 kronor för att säkerställa att bolaget inte ska ha förbrukat aktiekapitalet fram t.o.m. den 31
augusti 2014. Bakgrunden är att bolaget prognostiserar en förlust fram till i
slutet på augusti som innebär att aktiekapitalet är förbrukat vid denna tidpunkt. Erhåller bolaget ett aktieägartillskott i angiven omfattning bedömer
bolaget att verksamheten kan drivas vidare fram till årsskiftet 2014/2015.
Beslutet är enligt ekonomikontorets och kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Hemställan om kapitaltillskott från Västra Falun Fastighets AB 2014-05-20.
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-05-21.
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-06-03, § 148.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag.

Sänds till
Västra Falun Fastighets AB

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktige

§ 171

Paragraf

Sammanträdesdatum

2014-06-12

Ändrade regler för miljöbilsparkering
KS0329/13

Beslut
1. Bilar som släpper ut högst 120 g koldioxidekvalenter per
kilometer befrias från parkeringsavgift i Falu kommun.
2. Kostnaden för ett parkeringstillstånd för miljöbil blir 100 kronor
per kalenderår.
3. Redan utfärdade parkeringstillstånd för miljöbilar gäller tills de
går ut.
Sammanfattning
Falu P föreslår i skrivelse till trafik- och fritidsnämnden att kommunen inte
utfärdar fler parkeringstillstånd för miljöbilar samt att redan utfärdade
parkeringstillstånd får gälla tills de går ut.
Ärendet behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni
2013 där man beslutade att ärendet skulle återremitteras för ytterligare
utredning och tydliggörande på grund av frågans komplexitet.
Begreppet miljöbil används på olika håll i samhället, men någon samlad
definition finns inte. Förenklat kan man säga att en miljöbil bör vara
energieffektiv med låga utsläpp av fossil koldioxid samtidigt som den är
tyst. Den definition som gällde för miljöbilar vid införandet av parkeringsförmånerna uppfylls idag av allt fler miljöbilar.
Trafik- och fritidsnämnden föreslår att reglerna för miljöbilsparkering
ändras och skärps så att de uppfyller EU:s avgaskrav och dessutom inte
släpper ut mer än 50 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning, s.k.
supermiljöbilar, kostnaden för ett parkeringstillstånd för supermiljöbil blir
100 kronor per kalenderår och redan utfärdade parkeringstillstånd för
miljöbilar gäller tills de går ut.
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Falu P 2013-01-24.
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2013-04-04, § 61/tjänsteskrivelse
2013-03-05.
Protokoll från kommunfullmäktige 2013-06-17, § 125.
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-04-03, § 48/tjänsteskrivelse
2014-03-18.
Protokoll från utvecklingsutskottet 2014-05-13, § 79.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll från kommunstyrelsen 2014-06-03, § 150.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag.

Sänds till
Trafik- och fritidsnämnden
Falu P
Ekonomikontoret
Falu Energi och Vatten AB

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktige

§ 172

Paragraf

Sammanträdesdatum

2014-06-12

Upphandlingssamverkan - revidering av samarbetsavtal
och reglemente för gemensamma nämnden med
anledning av utökning med Hedemora kommun
KS0303/11

Beslut
1. Förslag till reviderat samverkansavtal gällande upphandlingssamverkan mellan kommunerna: Falun, Borlänge, Gagnef,
Hedemora, Ludvika och Säter fastställs. Förslaget gäller från den
1 januari 2015 och ersätter tidigare avtal.
2. Förslag till reviderat reglemente för gemensam nämnd för
upphandlingssamverkan fastställs. Förslaget ersätter tidigare antaget
reglemente.
3. Förslag till reviderad antagen upphandlingspolicy med riktlinjer för
direktupphandling fastställs. Förslaget ersätter tidigare antagen
upphandlingspolicy med riktlinjer för direktupphandling.
4. Besluten förutsätter att samverkande kommuner fattar likalydande
beslut.
Sammanfattning
Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika och Säters kommuner har tidigare fattat
beslut om upphandlingssamverkan.
Med anledning av utökning med Hedemora kommun till sex kommuner
föreligger behov av reviderat samverkansavtal och berörda styrdokument.
Samverkansavtalet innehåller ett förslag om att bilda en samrådsgrupp
bestående av ekonomicheferna i respektive kommun. Tidigare benämndes
denna grupp styrgrupp.
Samverkansformen är gemensam nämnd med ett gemensamt UpphandlingsCenter med Ludvika som värdkommun. Gemensam nämnd innebär att
kommunen överlåter ansvaret för en stor del av sin upphandlingsverksamhet
till den gemensamma nämnden.
Beslutet är enligt stadskansliets och kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-04-25.
Reviderat samverkansavtal 2014-03-31.
Reviderat reglemente 2014-03-12.
Reviderad upphandlingspolicy med riktlinjer för direktupphandling 201403-12.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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2014-06-12

Protokoll från allmänna utskottet 2014-05-14, § 69.
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-06-03, § 151.

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

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Paragraf

Sammanträdesdatum

2014-06-12

Godkännande av förslag till ny lydelse i Region
Dalarnas förbundsordning § 7 och 16
KS0011/14

Beslut
Den föreslagna revideringen, inklusive det uppdaterade förslaget, av
Region Dalarnas förbundsordning godkänns.
Sammanfattning
Inför arbetet med kommande regionbildning i Dalarna under nästa
mandatperiod har diskussioner förts om att utöka uppdragen för Region
Dalarnas presidium och att införa ordförande på heltid samt två vice
ordförande på 50 respektive 25 procent. Detta skulle kunna ske genom att
antalet ledamöter i direktionen utökas från 25 till 27 ledamöter. En sådan
åtgärd kräver revidering av förbundsordningens § 7. Samtidigt föreslås en
ändring av § 16 i förbundsordningen att budgeten fastställes senast den 15
november. Förslaget i den delen är av intern karaktär. Ändringarna föreslås
träda i kraft inför den nya mandatperiodens början vid årsskiftet 2014/2015.
Beslutet är enligt stadskansliets och kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Missiv Region Dalarna Revision av förbundsordning 2014-05-09.
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2014-05-23.
Uppdaterat förslag från Region Dalarna till ny skrivning § 7 förbundsdirektionen 2014-05-27.
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-06-03, § 152.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Rosén (M): Enligt kommunstyrelsens förslag.

Sänds till
Region Dalarna

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Paragraf

Sammanträdesdatum

2014-06-12

Motion från Katarina Gustavsson (KD): Möjligheter till
chatt på nätet för våldutsatta kvinnor
KS0366/14

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att det skapas en chatt på nätet
vilket kan vara ett sätt att nå fler våldsutsatta människor som idag inte vågar
ge sig till känna. Våld mot kvinnor och barn är ett stort och angeläget
problem som kostar samhället stora summar och lidande.
Beslutsunderlag
Motion 2014-05-10.

Sänds till
Katarina Gustavsson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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2014-06-12

Motion från Katarina Gustavsson (KD): Förbättrat
brandskydd för de äldre
KS0369/14

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Katarina Gustavsson föreslår i en motion en rad åtgärder för att förbättra
brandskyddet för boende inom hemtjänsten och vårdboende.
Beslutsunderlag
Motion 2014-05-09.

Sänds till
Katarina Gustavsson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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2014-06-12

Medborgarförslag: Utvidga DoRedo verksamheten till att
omfatta Falu kommuns grundskolor
KS0377/14

Beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för
handläggning och beslut.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att skolförvaltningen utvidgar DoRedoverksamheten till att omfatta även Falu kommuns grundskolor. Detta för att
underlätta planering och genomförande av arbetsområden i läroplanen som
behandlar hållbar utveckling.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-05-16.

Sänds till
Medborgarförslagsställaren

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Paragraf
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2014-06-12

Medborgarförslag: Begränsa biltrafiken på Högbovägen
KS0379/14

Beslut
Medborgarförslaget remitteras till trafik- och fritidsnämnden för
handläggning och beslut.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att biltrafiken stoppas eller begränsas på
Högbovägen på Lugnetområdet för att öka säkerheten i området.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-05-19.

Sänds till
Medborgarförslagsställaren

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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2014-06-12

Interpellation från Anna Hägglund (C) ställd till
kommunalrådet Susanne Norberg (S): Danskt fläskkött i
Falu kommuns kök?

Beslut
Interpellationen får ställas.
Sammanfattning
Anna Hägglund ställer i en interpellation frågor om danskt fläskkött köps in
till Falu kommuns kök och serveras till barn och äldre. Om det förekommer
vilka åtgärder som kommer att vidtagas med tanke på Falu kommuns folkhälsoarbete och att EU:s djurskyddsregler inte tillåter generell antibiotikaanvändning.
Kommunalrådet Susanne Norberg svarar på interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation från Anna Hägglund 2014-05-20.
Svar på interpellation från Susanne Norberg 2014-06-09.
Yttranden
Susanne Norberg redogör för sitt svar på interpellationen.
Anna Hägglund tackar för svaret och kommenterar detsamma.
Ordföranden förklarar därefter debatten avslutad.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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2014-06-12

Interpellation från Knut C.A. Scherman (SD) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag (S):
Hur många anhöriga respektive asylinvandrare har Falu
kommun mottagit?
KS0004/14

Beslut
Interpellationen får ställas.
Protokollsanteckning
Interpellationen kommer att besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014.
Sammanfattning
Knut C.A. Scherman ställer i en interpellationen en rad frågor om anhörigrespektive asylinvandring till Falu kommun.
Beslutsunderlag
Interpellation 2014-05-15.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Paragraf

Sammanträdesdatum

2014-06-12

Anmälningsärenden
KS0081/14

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

Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2014-04-24, § 32.
Svar på medborgarförslag; utsmyckning av offentliga platser.
Nämnden avslår medborgarförslaget och ber förvaltningen att i
samverkan med trafik- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret ta fram förslag på utsmyckning på de föreslagna platserna.
Dnr KS0114/14

•

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-04-29 § 118. Svar på
medborgarförslag Bygg en gångtunnel under E16 för besökande till
och från Falu Gruva. Förslaget är besvarat.
Dnr KS0095/14

•

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-04-29 § 119. Svar på
medborgarförslag Totalförbud av raketer och smällare inom
tätbebyggda områden. Förslaget är besvarat.
Dnr KS0106/14

•

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-04-29 § 120. Svar på
medborgarförslag Återvinningscentralers öppethållandetider.
Kommunstyrelsen avslår förslaget.
Dnr KS0729/13

•

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-04-29 § 121. Svar på
medborgarförslag Allmänna anslagstavlor. Medborgarförslaget
bifalls.
Dnr KS0619/13

•

Protokoll från kommunstyrelsen 2014-03-04 § 54. Svar på
medborgarförslag: Matbank för att tillgodose behövande med
godtagbara livsmedelsvaror. Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget då kompetens och resurser för ett sådant uppdrag och
verksamhet saknas.
Dnr KS0452/13

•

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-05-07, § 65. Svar på
medborgarförslag; belysning i hundrastgården. Medborgarförslaget
är besvarat.
Dnr KS0659/13

•

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2014-05-07 § 66,
Medborgarförslag Hyra för idrottshallarna på Lugnet. Nämnden
beslutar meddela förslagsställaren att frågan om skolors kostnader
för nyttjande av idrottshallar på Lugnet hanteras i samband med en
översyn av hyresnivåer för samtliga idrottsanläggningar som
nämnden ansvarar för. Vid översyn av hyresnivåer ska målsättningen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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2014-06-12

utmynna i ett rättvist system vid uthyrning.

Dnr KS0606/13

•

Protokoll från socialnämnden 2014-05-21, § 75, Rapportering av ej
verkställda beslut LSS första kvartalet 2014. Nämnden anmäler till
kommunfullmäktige att åtta ej verkställda beslut enligt 28 § f-g LSS
har rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Dnr KS0020/14

•

Protokoll från socialnämnden 2014-05-21, § 76, Rapportering av ej
verkställda beslut SoL första kvartalet 2014. Nämnden anmäler till
kommunfullmäktige att fyra ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
Socialtjänstlagen har rapporterats till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO).
Dnr KS0020/14

•

Kommunrevisionen utsåg 2014-05-12 Lars Lundh och Elisabeth
Lööv som lekmannarevisorer i Frauenzimmer AB, enligt
kommunfullmäktiges beslut 2014-05-08, § 136, punkt 5.
Dnr KS0330/14

•

Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län om ny ledamot och ersättare i
kommunfullmäktige fr o m 2014-05-12 tom 2014-10-14. Efter
avgående ledamot Lars-Erik Måg (FP) är Svante Parsjö Tegnér (FP)
ny ledamot och Margaretha Helgesson (FP) ny ersättare.
Dnr KS0002/14

•

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige från
Margaretha Helgesson (FP).

•

Protokoll från ordinarie föreningsstämma Arkivcentrum i Dalarna
Ekonomisk Förening 2014-04-09.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte Arkivcentrum i Dalarna
Ekonomisk Förening 2014-04-09.
Nya stadgar för Arkivcentrum Dalarna Ekonomiska Förening
Dnr KS0009/14

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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2014-06-12

Motion från Lars Runsvik (M): Inrätta ett Hospice i Falun
KS0396/14

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen
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.
Beslutsunderlag
Motion 2014-05-30.

Sänds till
Lars Runsvik

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Interpellation från Svante Parsjö Tegnér (FP) och Maria
Gehlin (FAP) ställd till kommunalrådet Susanne Norberg
(S): Tillsättning av biträdande skolchef

Beslut
Interpellationen får ställas.
Protokollsanteckning
Interpellationen kommer att besvaras på kommunfullmäktiges sammanträden den 18 september 2014.
Sammanfattning
Svante Parsjö Tegnér och Maria Gehlin ställer i en interpellation flera frågor
om tillsättandet av biträdande skolchef. Interpellationen är ny och omformulerad enligt de synpunkter som framkom på kommunfullmäktiges
sammanträden den 8 maj 2014.
Beslutsunderlag
Interpellation 2014-06-09.
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-05-08, § 143.
Förslag till beslut på sammanträdet
Christer Falk (S) och Lars-Göran Johansson (S): Interpellationen får inte
ställas.
Svante Parsjö Tegnér (FP) och Mikael Rosén (M): Interpellationen får
ställas.
Beslutsgång
Ordföranden prövar förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar att
interpellationen får ställas.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Motion från Mats Dahlström (C) och Agneta Ängsås (C):
Kollektivtrafik - en fråga om service och infrastruktur till
stöd för landsbygdens utveckling
KS0413/14

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen
Sammanfattning
Mats Dahlström och Agneta Ängsås föreslår i en motion att Falu kommun
följer upp landsbygdstrafiken i sin nya form som ett vertyg för service och
infrastruktur för landsbygdens utveckling.
Falu kommun har gjort sin beställning av landsbygdstrafik. Ekonomiskt och
socialt spelar tillgången till busstrafik stor roll och motionärerna vill att
detta socioekonomiska perspektiv tillsammans med klimatperspektivet lyfts
fram och sätts in i ett större sammanhang som rör landsbygdens utveckling.
Beslutsunderlag
Motion 2014-06-11.

Sänds till
Mats Dahlström
Agneta Ängsås

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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Motion från Håkan Hammar (M) och Lars Runsvik (M):
Gratis parkering i innerstaden
KS0408/14

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen
Sammanfattning
Håkan Hammar och Lars Runsvik föreslår i en motion att frågan om fri
parkering i innerstaden prövas som kompensation för förlorade intäkter för
affärsinnehavarna när den bilfria dagen genomförs tidigast 2015 enligt
kommunfullmäktiges beslut den 13 februari 2014.
Beslutsunderlag
Motion 2014-06-04.

Sänds till
Håkan Hammar
Lars Runsvik

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:
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