Kommunfullmäktige 9 april 2015
Kristinehallen, Falun, kl 13.15
1.

Val av justerare. Justering äger rum i Rådhuset måndagen den 20 april 2015 kl. 16.00.
I tur att justera: Lars-Göran Johansson (S) och Veronica Zetterman (M).

2.

Information om arbetsmarkands-, integrations- och kompetensförvaltningens verksamhet.
Föredragande: Förvaltningschef Maria Jonsson.
Ärendet behandlas kl 13.15.

3.

Antagande av: Demokratikommun 2020, Falu kommuns medborgarplattform för det aktiva
medborgarskapet. (KS0105/15)

4.

Godkännande av exploateringsavtal med Kopparstaden AB avseende detaljplan för bostäder vid
Kungsgårdsvägen. (KS0665/14)

5.

Antagande av: Detaljplan för bostäder vid Kungsgårdsvägen. (KS0653/10)

6.

Antagande av: Detaljplan för Liljansskolan i Svärdsjö. (KS0397/14)

7.

Antagande av: Detaljplan för Slussens småbåtshamn. (KS0236/14)

8.

Avtal och avgifter vid parkeringsköp. (KS0584/14)

9.

Begäran om medel för Stora scenen i Kulturhuset tio14. (KS0203/15)

10.

Godkännande av pensionspolicy med riktlinjer. (KS0123/15)

11.

Deltagande i pilotprojektet Beslut på distans. (KS0215/15)

12.

Hemställan reglering arvode. (KS0002/15)

13.

Avsiktsförklaring mellan Svenska Skidspelen, Svenska Skidförbundet och Falu kommun.

14.

Svar på medborgarförslag: Kommunen ska ta över beslut om begravningsavgiftens storlek
Ärendet behandlas kl 15.00. (KS0183/15)

15.

Svar på motion från Lars Broman (MP): Kommunen ska ta över beslut om begravningsavgiftens
storlek. (KS0638/13)

16.

Svar på medborgarförslag: Kommunen ska anordna med en sekulär begravningsplats för
icke-troende. (KS0184/15)

17.

Svar på motion från Lars Broman (MP): Kommunen ska ordna med en sekulär begravningsplats
för icke-troende. (KS0637/13)

18.

Svar på medborgarförslag: Slopa hästen i ortsnamnet Falun. (KS0219)

19.

Svar på motion från Sten H Larsson (–) och Anders Pettersson (–): Tänk på Å rummet men glöm
inte Ån! (KS0518/13)

20.

Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP): Öppen rekrytering till tjänster i Falu kommun
– inga gräddfiler! (KS0119/14)

21.

Svar på motion från Ingrid Näsman (KD): Trygga brandvattnet även i Falun. (KS0466/11)

22.

Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Seniorhotell för äldre över 68 år måste byggas
snarast. (KS0483/14)

23.

Redovisning av ej slutförda medborgarförslag. (KS0023/15)

24.

Redovisning av ej slutförda motioner. (KS0023/15)

25.

Valärenden. (KS0002/15)

26.

Anmälningsärenden.

27.

Medborgarförslag: Slopa bygglovsavgiften vid förbättring av tillgänglighet i Falu centrum.
(KS0242/15)

28.

Medborgarförslag: Britsarvsvägen, Hästbergsvägen och Blomstervägen förses med vägavsmalningar
och fartgupp. (KS0255/15)

29.

Motion från Svante Parsjö-Tegnér (FP): Lika hyror i idrottshallar för alla skolor. (KS0264/15)

Eventuella övriga ärenden.

Karl-Erik Pettersson				
Kerstin M Söderlund
Kommunfullmäktiges ordförande			Sekreterare
Sammanträdet är öppet för allmänheten och direktsänds på webben via www.falun.se under fliken
Kommun & demokrati. Välkommen!

