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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige    2011-09-08  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Utdragsbestyrkande: 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum  2011-09-08  
Datum när anslaget sätts upp 2011-09-19, exkl § 153 som anslagits 2011-09-09   
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Kerstin Söderlund 

  
Utses att justera Mustafa Güclü och Håkan Hammar 
Justeringens plats och tid Rådhuset 2011-09-19 
Justerade paragrafer 142 – 167, exkl § 153 som justerats 2011-09-08 
Underskrifter 

Sekreterare 
 
……………………………………………………………... 
Kerstin Bryskhe Persson 

 
Ordförande 

 
………………………………………………………….….. 
Karl-Erik Pettersson 

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Mustafa Güclü       Håkan Hammar 

 

Plats och tid Kristinegården, Kristinegatan 11, Falun kl 13.15 – 17.53 

Presidium Ordförande: 
Förste vice ordförande: 

Karl-Erik Pettersson 
Lars Broman 

Andre vice ordförande: Lars-Erik Måg 

Ledamöter och  
ersättare 

Se nästa sida  

Övriga deltagare Kanslichefen 
Skolchef Jonathan Block, § 144 
Miljöinspektör Thomas Jågas, § 145 
Nämdadm Kerstin Bryskhe Persson 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige    2011-09-08  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Ordinarie ledamöter:  ersättare vid detta sammanträde: 

Socialdemokraterna 
Arne Mellqvist  
Carin Gustafsson 
Christer Falk  
Christina Knutsson, frånvarande Sven-Erik Bertell 
Claes Mankler                 
Jonny Gahnshag 
Karl-Erik Pettersson 
Lars Jerdén 
Lena Johnsson 
Margareta Källgren 
Monica Jonsson 
Mustafa Güclü  
Ragnar Kroona    
Renée Andersson, frånvarande Lars-Göran Johansson 
Susanne Norberg 
Yvonne Nygårds 
Maria Silferplatz-Thunström   
Evert Karlsson 
Roger Jansson, frånvarande Helena Fridlund 
Ashti Azrafshan, frånvarande Runo Nilsson, ej beslut § 148 
Staffan Nilsson 
Berit Nyqvist 
Krister Johansson 

Moderaterna 
Bo Wickberg 
Catharina Hjortzberg-Nordlund 
Christina Haggren, § 142-150, 153 Andrea Dorg, § 151-152, 154-167 
Erich Colberg 
Göran Forsén 
Jan-Olof Montelius 
Lilian Eriksson, § 142-154 
Mikael Rosén 
Håkan Hammar 
Annika Larsson 
Christer Carlsson 
Sanna Jansson Nordqvist, frånvarande Kerstin Wåghäll 
Alice Jensen Kjellberg, frånvarande Birgitta Hjertner 
Lars Runsvik 
 

Utdragsbestyrkande: Justerandes signaturer 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

142T
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Centerpartiet 
Agneta Ängsås 
Anna Hägglund, frånvarande Kristina Wahlén 
Carl-Erik Nyström 
Dan Westerberg, § 146-167, ej beslut § 148 
Mats Dahlström, ej beslut § 148 

Falupartiet 
Maria Gehlin 
Anders Pettersson 
Stefan Clarström 
Sten H Larsson 

Folkpartiet 
Lars-Erik Måg, § 142-153, del av § 154 Svante Parsjö Tegnér, § del av § 154, 155-167 
Åsa Nilser 

Miljöpartiet 
Lars Broman, § 142-154  
Linnéa Risinger 
Richard Holmqvist 
Sara Ritäkt, frånvarande Erik Eriksson 

Vänsterpartiet 
Krister Andersson 
Daniel Riazat, § 142-154 Patrik Andersson, § 155-167  
Kicki Stoor 
Stefan Nyrén, frånvarande Eva Feérden 

Kristdemokraterna 
Katarina Gustavsson    
Ulrika Westin, frånvarande Ingrid Näsman, ej beslut § 148 
Sverigedemokraterna 
Knut C.A. Scherman 
Ove Raskopp 
Partipolitiskt obunden 
Anders Samuelsson, §142-154, del av 155,  ej beslut § 148 
 
Ej tjänstgörande ersättare: Mikaela Johnsson (S), Ingvar Sahlander (S), Lilian Sundström (S), Mariann 
Prosell (S), Andrea Dorg (M) § 142-150, 153, Bertil Eek (M), Jean-Francois Loise (M), Svante Parsjö Teg-
nér (FP) § 142-153, del av § 154, Patrik Andersson (V) § 142-154 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

142T
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Innehållsförteckning 

§ 142 Anmälningsärenden.......................................................................6 

§ 143 Återrapport om omval 2011 ..........................................................7 

§ 144 Strategi för ökad måluppfyllelse i skolan......................................8 

§ 145 Faluprojektet rapport från ett framgångsrikt arbete för att 
minska metalläckaget från gruvavfall i Falu tätort 1992-
2008 ...............................................................................................9 

§ 146 Svar på motion från Ove Raskopp (SD); Den ökade 
kriminaliteten i vårt samhälle ......................................................10 

§ 147 Svar på medborgarförslag om upprättande av 
minnesskrift om stads- och kommunfullmäktiges 
verksamhet i Falun inför 150-års jubiléet 2012...........................12 

§ 148 Godkännande av årsredovisning för år 2010, 
revisionsberättelse för Räddningstjänsten Dala Mitt och 
fråga om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för 2010 ...........14 

§ 149 Beslut om överföring av ansvar enligt lag om 
brandfarliga och explosiva varor .................................................15 

§ 150 Godkännande av Förtydligat regressavtal m.m. avseende 
Kommuninvest ekonomisk förening ...........................................17 

§ 151 Godkännande av Boendeplan för äldre 2011-2030 .....................19 

§ 152 Anslag ur Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond .........................21 

§ 153 Anläggning av parkeringsplatser på Myran - garanti för 
byggnationskostnader ..................................................................22 

§ 154 Svar på interpellation från Maria Gehlin (FAP) ställd till 
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Susanne 
Norberg; Hur stora är Falu kommuns IT- och 
telefonkostnader per år? ..............................................................24 

§ 155  Svar på interpellation från Christer Carlsson (M) ställd 
till omvårdnadsnämndens ordförande Christer Falk; Hur 
ser ordföranden i omvårdnadsnämnden på den äldres 
möjligheter till valfrihet i omsorgen framöver? ..........................25 

§ 156 Entledigande och val av ersättare i kultur- och 
ungdomsnämnden........................................................................26 

§ 157 Entledigande och val av ledamot i kultur- och 
ungdomsnämnden samt ledamot i 
fullmäktigeberedningen Falu Demokratikommun ......................27 

§ 158 Entledigande och val av ersättare i byggnadsnämnden...............28 

§ 159 Entledigande av ersättare i skolnämnden ....................................29 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

142T
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 160 Entledigande och val av ersättare i skolnämnden........................30 

§ 161 Val av ledamot i Visit Falun Borlänge AB .................................31 

§ 162 Val av styrelsesuppleant och lekmannarevisor i Lugnets 
Utvecklings- och Förvaltnings AB..............................................32 

§ 163 Entledigande av Per Leander Johnson (FP) som ersättare 
i kommunfullmäktige ..................................................................33 

§ 164 Entledigande och val av ledamot i trafik- och 
fritidsnämnden.............................................................................34 

§ 165 Medborgarförslag; Att Falu kommun anskaffar en  ”gå-
på-lina-anläggning” .....................................................................35 

§ 166 Medborgarförslag; En vargfri kommun.......................................36 

§ 167 Motion från Ingrid Näsman (KD); Trygga brandvatttnet 
även i Falun! ................................................................................37 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

142T
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 142 Anmälningsärenden 

Ärendet 
Till Kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden: 

• Trafik- och fritidsnämndens beslut: Svar på medborgarförslag - Snö-
röjning och belysning ska finnas på Skutuddens gångvägar. Medbor-
garförslaget anses besvarat med hänvisning till trafik- och fritidsför-
valtningens yttrande. 

• Trafik- och fritidsnämndens beslut: Svar på medborgarförslag - 
Bygg om vägkorsningen Riksväg 80 - Gamla Grycksbovägen/  
Lövhyddan till en rondell för att höja trafiksäkerheten. Medborgar-
förslaget avslås och ärendet översänds till Trafikverket. 

• Beslut från Länsstyrelsen i Dalarnas län om ny ersättare i kommun-
fullmäktige fr o m 2011-07-01 t o m 2014-10-31. Efter avgången er-
sättare Frida Azadi (S) är Lilian Sundström (S) ny ersättare. 

• Revisionsberättelse och årsredovisning för år 2009, 2010 och  slut-
redovisning för räkenskapsåret 2011-01-01—05-31 för Kommunal-
förbundet för vård och behandling i Dalarna i likvidation. 

• Kommunalrådens ansvarsområden och arbetsfördelning. 

Yttrande 
Åsa Nilser yttrar sig angående punkt tre ovan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Länsstyrelsen i Dalarnas län 2011-07-01.  Diarienummer: KS 
2/11. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2011-06-16, § 43. Diarienummer: 
KS 747/10. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2011-06-16, § 44. Diarienummer: 
KS 93/11. 

Revisionsberättelse och årsredovisning Kommunalförbundet för vård och 
behandling. Diarienummer: KS 104/09. Årsredovisningarna finns att tillgå 
på stadskansliet. 

Kommunalrådens ansvarsområden och arbetsfördelning. Diarienummer KS 
444/11. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

143
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 143 Återrapport om omval 2011 

Diarienummer KS 29/11 

Ärendet 
Återrapport om omval 2011 lämnas av valnämndens 2:e vice ordförande 
Stefan Clarström. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ta rapporten till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

144
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 144 Strategi för ökad måluppfyllelse i skolan 

Diarienummer KS 29/11 

Ärendet 
Information om strategi för ökad måluppfyllelse i skolan lämnas av skolchef 
Jonathan Block. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

145Fa
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 145 Faluprojektet rapport från ett framgångsrikt arbete för 
att minska metalläckaget från gruvavfall i Falu tätort 
1992-2008 

Diarienummer KS 29/11 

Ärendet 
Rapport från Faluprojektet, ett framgångsrikt arbete för att minska metall-
läckaget från gruvavfall i Falu tätort 1992-2008, lämnas av miljöinspektör 
Thomas Jågas. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ta informationen till protokollet. 

 
 



 10 (37) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

146
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 146 Svar på motion från Ove Raskopp (SD); 
Den ökade kriminaliteten i vårt samhälle 

Diarienummer KS 226/11 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Ove Raskopp begär i en motion angående 
den ökande kriminaliteten i vårt samhälle att kommunfullmäktige; 
 - utan dröjsmål tillsätter en kommission som ska ha som uppgift att opar-
tiskt inventera den totala kriminaliteten i kommunen och sammanställa den 
på ett sådant sätt att relevanta åtgärder kan vidtas, 
- återupptar kontakten med Polismyndigheten Dalarna och preciserar sina 
krav på vad deras uppgifter i samhället ska bestå av och förtydligar över-
enskommelsen (daterad 2010-12-27) på ett sådant sätt att innevånarna i Falu 
kommun får en tydligare och mer förtrolig inställning till den myndighet 
som är satt att upprätta lag och ordning, 
- ser till att en attitydförändring sker där ungdomsbrottslighet ska förebyg-
gas och att en förnuftig, trygg och innehållsrik uppväxt ska garanteras alla 
barn och där konkreta åtgärder ska vidtas vid varje misstanke om missför-
hållanden eller vanvård, 
- att informera allmänheten om att vi nu står inför en ny ordning där allmän-
hetens trygghet och säkerhet ska prioriteras. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) anser att efterfrågade åtgärder 
redan är vidtagna sedan flera år, samt att det aktivt och kontinuerligt arbetas 
med olika åtgärder ur ett samverkansperspektiv av olika samhällsaktörer där 
även politiken är involverad och föreslår därför kommunfullmäktige avslå 
motionen. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan. 

Beslutsunderlag 
Motion från Ove Raskopp 2011-03-04. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-06-09. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-08-30, § 149. 

Yrkanden 
Claes Mankler, Lars-Göran Johansson och Jonny Gahnshag: Avslå motio-
nen. 

Ove Raskopp: Återremiss för ett förtydligande av beslutsunderlaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet 
vid dagens sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutar att av-
göra ärendet vid dagens sammanträde. 

Kommunfullmäktige beslutar enligt Claes Manklers med fleras förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

146
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  avslå motionen. 

Expeditioner 
Ove Raskopp 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

147Sv
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 147 Svar på medborgarförslag om upprättande av minnes-
skrift om stads- och kommunfullmäktiges verksamhet i 
Falun inför 150-års jubiléet 2012 

Diarienummer KS 676/10 

Ärendet/Tidigare behandling 
I ett medborgarförslag föreslås det att en minnesskrift om stads- och kom-
munfullmäktiges verksamhet i Falun ska sammanställas till en skrift som 
ska tryckas i bokform. Detta med anledning att det, år 2012, är 150 år sedan 
magistraten ersattes med stadsfullmäktigeinstitutionen. Det första stadsfull-
mäktigesammanträdet hölls i december 1862. 

Medborgarförslagsställaren anser att det vore värdefullt för faluborna – nu-
varande och framtida – att ställa samman intressanta och betydelsefulla be-
slut med tillhörande bakgrund till varför besluten tagits. 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 31 maj 2011 och föreslår att med-
borgarförslaget avslås. 

Kultur- och ungdomsnämnden behandlar därefter ärendet den 15 juni 2011 
och föreslår att medborgarförslaget avslås. 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet igen den 30 augusti 2011 och föreslår 
att medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-11-18. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-03-14. 

Protokoll från allmänna utskottet 2011-05-18, § 59. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-05-31, § 111. 

Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2011-06-15, § 58/ tjänsteskri-
velse 2011-06-13. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-08-30, § 150. 

Yrkanden 
Staffan Nilsson och Jan-Olof Montelius: Avslå medborgarförslaget. 

Maria Gehlin: Bifall till medborgarförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer propositionen på yrkandena och finner att kommunfull-
mäktige avslår medborgarförslaget. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

147Sv
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  medborgarförslaget avslås. 

Reservation 
Stefan Calström (FAP) reserverar sig till förmån för medborgarförslaget. 

Expeditioner 
Medborgarförslagsställaren 

Kultur- och ungdomsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

148Go
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 148 Godkännande av årsredovisning för år 2010, revisions-
berättelse för Räddningstjänsten Dala Mitt och fråga om 
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för 2010  

Diarienummer KS 16/11 

Ärendet 
Revisorerna för Räddningstjänsten Dala Mitt har genomfört revision av 
verksamheten för år 2010. Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen 
beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning godkänns. 

Tidigare behandling 
Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt beslutade den 5 maj 
2011 att godkänna Q-red 2010 samt att ta informationen om revisionens 
granskning av Q-red 2010 årsbokslut och verksamhetsberättelse till hand-
lingarna.  

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning och revisionsberättelse för Räddningstjänsten Dala Mitt för 
år 2010. 

Räddningstjänsten Dala Mitts förbundsdirektions beslut 2011-05-05, § 23. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-08-30, § 151. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet, 

att  förbundets årsredovisning godkänns samt 

att  notera revisionsberättelsen till protokollet. 

Protokollsanteckning 
Mats Dahlström, Ingrid Näsman, Runo Nilsson, Dan Westerberg och An-
ders Samuelsson anmäler jäv och deltar inte i beslut om ansvarsfrihet för 
direktionen. 

Expeditioner 
Räddningstjänsten Dala Mitt 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

149
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 149 Beslut om överföring av ansvar enligt lag om brandfarli-
ga och explosiva varor  

Diarienummer KS 424/11 

Ärendet 
Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) föreslår kommunstyrelsen att RDM 
ansvarar för all hantering rörande Lag (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor från och med den 1 januari 2012. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) finner det lämpligt 
att kommunfullmäktige antar RDMs förslag och lämnar förslag till beslut 
enligt beslutsrutan. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-08-22. 

Protokoll från byggnadsnämnden 2011-06-23, § 112. 

Räddningstjänsten Dala Mitts förslag till beslut daterat 2011-06-30. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-08-30, § 152. 

Yrkanden 
Susanne Norberg: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1.  Avsnitt 3.3 avseende brandfarliga och explosiva varor i byggnadsnämn-
dens reglemente upphör att gälla.  

2.  Förbundsordningen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala 
Mitt avs. 2 st. 3 avseende brandfarliga och explosiva varor justeras till 
lydelse:  

      Det ankommer vidare på förbundet att svara för de uppgifter enligt lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor som åvilar var och en 
av kommunerna i förbundet. Det ankommer därvid på förbundet att 
bland annat: 

 - Meddela tillstånd till hantering och överföring av explosiva varor. 
 - Återkalla tillstånd i förekommande fall.  
      - Utöva tillsyn över efterlevnaden av givna tillstånd. 
      - Meddela förelägganden och förbud i förekommande fall. 
 - Fatta beslut om avgifter för tillståndsprövning, tillsyn, provtagning 

m.m.  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

149
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

3. Byggnadsnämndens i Falu kommuns aktuella arkiv avseende ärenden 
enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor överlämnas 
till kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt vid sådan tid då 
beslut enligt p. 1 & 2 träder ikraft. 

4.  Ovanstående beslut träder ikraft den 1 januari 2012. 

 

Expeditioner 
Räddningstjänsten Dala Mitt 

Byggnadsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

150Go
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 150 Godkännande av Förtydligat regressavtal m.m. avseen-
de Kommuninvest ekonomisk förening  

Diarienummer KS 312/11 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 maj 1994 att tillsammans med övriga 
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening teckna en solidarisk bor-
gen för Kommuninvest i Sverige AB:s förpliktelser samt att ingå ett regress-
avtal där respektive borgensmans interna ansvar för borgensåtagandet regle-
ras. 

Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 
april 2011 beslutat att medlemmarna ska ingå dels ett förnyat regressavtal, 
vilket reglerar det inbördes ansvaret mellan medlemmarna om Kommunin-
vests fordringsägare skulle framställa anspråk gentemot någon medlem, dels 
ett nytt ”garantiavtal” som avser medlemmarnas ansvar för Kommun-
invests motpartsexponeringar i olika derivat – ett slags försäkringsinstru-
ment.  

Samtliga medlemmar måste ingå de nya avtalen vilka utgör en förutsättning 
för medlemskap i Kommuninvest och likaså en förutsättning för att låna 
pengar från Kommuninvest. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt besluts-
rutan. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Kommuninvest diarieförd 2011-04-13. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-05-
25. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-08-30, § 153. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i förening-
en samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal, 

att  regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt ”Avtal”, da-
terat med början den 7 maj 1993, 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

150Go
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens an-
svar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende 
derivat samt 

att  bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen i före-
ning att underteckna ovan angivna avtal för kommunens räkning. 

 

Expeditioner 
Kommuninvest i Sverige AB 

Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

151
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 151 Godkännande av Boendeplan för äldre 2011-2030  

Diarienummer KS 207/10 

Ärendet 
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har omvårdnadsförvaltningen 
tagit fram boendeplan för det framtida behovet för olika boendeformer för 
äldre. Arbetet har skett i samverkan med kommunstyrelseförvaltningen 
(kommunfastigheter) och Kopparstaden AB. 

Planen redogör för vision och mål för de delar som berör boendet för äldre 
och en nulägesbeskrivning av boenden inom Falu kommun och behovet av 
olika boendeformer för äldre i framtiden.  

Planen godkändes av omvårdnadsnämnden den 27 april och föredrogs i 
kommunstyrelsens fastighetsutskott den 20 april 2011. 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) förslag är enligt be-
slutsrutan. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2011-
08-17. 

Boendeplanen finns att tillgå i kommunstyrelseförvaltningens e-diarium på 
webben. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-08-30, § 154. 

Yrkanden 
Christer Falk och Mats Dahlström: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 

Ingrid Näsman och Krister Johansson yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa boendeplan för äldre 2011-2030 daterad 2011-04-18, 

att  i budget för respektive verksamhetsår avsätta medel för genomförande 
av åtgärder enligt beslutad plan, 

att  omvårdnadsnämnden och kommunstyrelsen genomför åtgärder enligt 
planen utifrån ekonomiska förutsättningar samt 

att  årlig uppföljning och revidering av dokumentet sker i samband med 
budgetarbetet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

151
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Omvårdnadsnämnden 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter och ekonomikontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

152
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 152 Anslag ur Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond  

Diarienummer KS 321/11 

Ärendet 
Till Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond har under år 2011 inkommit fyra 
ansökningar om anslag. Stiftelsens resultat visar att det för räkenskapsåret 
2010 finns disponibla medel att utdela till ett belopp av 23 181 kronor. 

Styrelsen beslutade vid sammanträde den 15 augusti 2011 att överlämna 
ansökningarna till kommunfullmäktige med förslag att bevilja de fyra sö-
kanden anslag på sammanlagt 23 000 kronor enligt beslutsrutan. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-08-
15/ansökningar. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-08-30, § 155. 

Yrkanden 
Susanne Norberg: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  bevilja anslag till fyra sökanden enligt nedan: 

RIA Hela Människan  10 000 kr 
Falu Vävstuga    5 000 kr 
SMU i Falun     5 000 kr 
Hökvikens Koloniförening    3 000 kr 

 

Expeditioner 
Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond 

Sökandena 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

153
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 153 Anläggning av parkeringsplatser på Myran - garanti för 
byggnationskostnader 

Diarienummer KS 397/09 

Ärendet 
Falu kommun, genom Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB, 
(FHL KB) har tecknat ett föravtal om byggande av nytt högskolebibliotek. 
Projektering pågår men projektets tidplan har blivit fördröjd till följd av bl.a. 
projektets komplexitet. Med syfte att inte få ytterligare en fördröjning med 
9-12 månader av projektet, och att verkställa kommunens åtagande i genom-
förandeavtal av detaljplan för Lugnet, så föreslås Falu kommun besluta om 
igångsättningstillstånd för markentreprenad på Myran och att garantera fi-
nansiering av 70 parkeringsplatser på högskolefastigheten. 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är enligt beslutsrutan. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2011 att anta detaljplan för Hög-
skolan Dalarna mm på Lugnet. Vid samma sammanträde beslutades att god-
känna upphandling av nytt Högskolebibliotek.  

Kommunstyrelsen beslutade den 31 maj 2011 att godkänna servitut och fas-
tighetsregleringar samt att Falu kommun ikläder sig betalningsansvaret för 
parkeringsplatser till ett belopp om högst 1,5 mnkr. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-08-25. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-08-30, § 156. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag och Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Under tiden fram till dess att hyresavtal tecknats med Högskolan Dalar-
na, garanteras finansieringen av deras andel av investering, uppgående 
till ca 3,5 mnkr. 

2. För det fall biblioteksprojektet avbryts, hyrs de aktuella 70 parkerings-
platserna på Lugnet 2:7 baserat på Förvaltningsbolaget Högskolefastig-
heten Lugnet KB:s självkostnad. 

3. Falu Kommun utökar sitt betalningsansvar för parkeringarna till ett be-
lopp om högst 2,3 mnkr jämfört med tidigare beslutade 1,5 mnkr. 

4. Finansiering sker inom investeringsramen för 2012 års budget. 

5. Paragrafen justeras omedelbart. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

153
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Förvaltningsbolaget Lugnet KB 

Högskolan Dalarna 

Trafik- & Fritidsförvaltningen 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter, stadsbyggnadskontor 
och ekonomikontor)   
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

154Sv
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 154 Svar på interpellation från Maria Gehlin (FAP) ställd till 
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Susanne Nor-
berg; Hur stora är Falu kommuns IT- och telefonkostna-
der per år? 

Diarienummer 4/11 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Maria Gehlin ställer i en interpellation till 
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Susanne Norberg följande frågor: 

1. Hur stor är den årliga summan för investering i elevdatorer av Falu  
kommun? 

2. Hur stor är den årliga summan för investering i datorer för kommunens 
 tjänstemän och politiker? 

3. Vad kostar en dator i snitt för kommunens förvaltningar (inklusive  
avskrivningar, licenser, användarkonto, service, helpdesk, mm)? 

4. Vad kostar ett inköp av en mobiltelefon för kommunens tjänstemän och  
politiker? 

5. Vilket belopp investerar Falu kommun totalt för årligen när det gäller nya 
mobiltelefoner? 

6. Vad kostar ett mobilabonnemang per år för kommunens förvaltningar  
(inklusive inköp, abonnemang, telefon kommunikation, service, växel, mm.)? 

7. Hur många dubbla abonnemang (fast och mobiltelefon) finns det fortfarande  
kvar i Falu kommun? 

 
Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2011 att interpellationen får stäl-
las. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Maria Gehlin 2011-05-15 (bilaga § 154). 

Protokoll från kommunfullmäktige 2011-06-09, § 137. 

Svar från kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Susanne Norberg 2011-09-05 (bilaga § 154). 
  
Yttranden 
Susanne Norberg redogör för sitt svar på interpellationen. 

Maria Gehlin tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

Krister Johansson, Christer Falk och Daniel Riazat yttrar sig i debatten. 

Beslut 
Ordförande Karl-Erik Pettersson förklarar därefter att debatten är avslutad. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 155S  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 § 155 Svar på interpellation från Christer Carlsson (M) ställd 
till omvårdnadsnämndens ordförande Christer Falk; Hur 
ser ordföranden i omvårdnadsnämnden på den äldres 
möjligheter till valfrihet i omsorgen framöver? 

Diarienummer KS 4/11 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Christer Carlsson ställer i en interpellation 
till omvårdnadsnämndens ordförande Christer Falk följande frågor: 
 

1. Vad händer om ett eller flera av de nuvarande företagen som utövar 
omvårdnad lägger ned sin verksamhet efter hand, har vi inga privata 
utförare alls till slut? 

2. Anser Christer Falk att de äldre är oförmögna att välja utförare? 
3. I budgetpropositionen för 2011 klargjorde regeringen att det under 

mandatperioden kommer att göras en satsning för att få ännu fler 
kommuner att införa fritt val för äldre inom äldreomsorgen. Senast 
2014 bör alla kommuner i landet ha beslutat om valfrihet för den en-
skilde enligt LOV. Annars bör tvingande lagstiftning övervägas. Hur 
ser Christer Falk på detta kommande krav? 

4. Med LOV växer det kvinnliga företagandet och kvinnor med annat 
modersmål än svenska skulle kunna nischa in sig på omvårdnad på 
annat språk än svenska. Varför förvägras dessa kvinnor att starta fö-
retag inom omvårdnad i Falu kommun? 

 
Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2011 att interpellationen får stäl-
las. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Christer Carlsson diarieförd 2011-06-09 (bilaga § 155). 

Protokoll från kommunfullmäktige 2011-06-09, § 141. 

Svar från omvårdnadsnämndens ordförande Christer Falk 2011-08-30 (bilaga § 155). 
 
Yttranden 
Christer Falk redogör för sitt svar på interpellationen. 

Christer Carlsson tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

Lars Jerdén, Catharina Hjortzberg-Nordlund, Maria Gehlin och Patrik An-
dersson yttrar sig i debatten. 

Beslut 
Ordförande Karl-Erik Pettersson förklarar därefter att debatten är avslutad. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

156
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 156 Entledigande och val av ersättare i kultur- och ung-
domsnämnden 

Diarienummer KS 2/11 

Ärendet 
Linn Jansson (V) avsäger sig uppdraget som ersättare i kultur- och ung-
domsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om entledigande från Linn Jansson 2011-07-25. 

Yrkanden 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg redogör för förslag till beslut 
och yrkar bifall till detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna att Linn Jansson (V) blir entledigad som ersättare kultur- och 
ungdomsnämnden samt 

att  utse Joakim Nissinen (V) som ersättare i kultur- och ungdomsnämnden. 

 

Expeditioner 
Linn Jansson 

Joakim Nissinen  

Kultur- och ungdomsnämnden  

Förtroendemannaregistret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

157En
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 157 Entledigande och val av ledamot i kultur- och ungdoms-
nämnden samt ledamot i fullmäktigeberedningen Falu 
Demokratikommun 

Diarienummer KS 2/11 

Ärendet 
Erik Lidén Dalarud (V) avsäger sig uppdraget som ledamot i kultur- och 
ungdomsnämnden samt som ledamot i fullmäktigeberedningen Falu Demo-
kratikommun. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om entledigande från Erik Lidén Dalarud 2011-08-21. 

Yrkanden 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg redogör för förslag till beslut 
och yrkar bifall till detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna att Erik Lidén Dalarud (V) blir entledigad som ledamot i kul-
tur- och ungdomsnämnden samt som ledamot i fullmäktigeberedningen 
Falu Demokratikommun, 

att  utse Linn Björnberg (V) som ledamot i kultur- och ungdomsnämnden 
samt 

att  utse Linn Björnberg (V) som ledamot i fullmäktigeberedningen Falu 
Demokratikommun. 

 

Expeditioner 
Erik Lidén Dalarud 

Linn Björnberg 

Kultur- och ungdomsnämnden  

Förtroendemannaregistret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

158
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 158 Entledigande och val av ersättare i byggnadsnämnden 

Diarienummer KS 2/11 

Ärendet 
Lotta Wedman (C) avsäger sig uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om entledigande från Lotta Wedman 2011-08-02. 

Yrkanden 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg redogör för förslag till beslut 
och yrkar bifall till detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna att Lotta Wedman (C) blir entledigad som ersättare i bygg-
nadsnämnden samt 

att  utse David Bengtsson (C) som ersättare i byggnadsnämnden. 

 

Expeditioner 
Lotta Wedman 

David Bengtsson 

Byggnadsnämnden 

Förtroendemannaregistret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

159
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 159 Entledigande av ersättare i skolnämnden 

Diarienummer KS 2/11 

Ärendet 
Lisbeth Mankler (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i skolnämnden. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om entledigande från Lisbeth Mankler 2011-08-16. 

Yrkanden 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg redogör för förslag till beslut 
och yrkar bifall till detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna att Lisbeth Mankler (S) blir entledigad som ersättare i skol-
nämnden.  

Protokollsanteckning 
Ny ersättare i skolnämnden kommer att utses vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 13 oktober 2011. 

Expeditioner 
Lisbeth Mankler 

Skolnämnden  

Förtroendemannaregistret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

160
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 160 Entledigande och val av ersättare i skolnämnden 

Diarienummer KS 2/11 

Ärendet 
Andreas Lenner (V) avsäger sig uppdraget som ersättare i skolnämnden. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om entledigande från Andreas Lenner 2011-08-23. 

Yrkanden 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg redogör för förslag till beslut 
och yrkar bifall till detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna att Andreas Lenner (V) blir entledigad som ersättare i skol-
nämnden samt 

att  utse Johan Larsson (V) som ersättare i skolnämnden. 

 

Expeditioner 
Andreas Lenner 

Johan Larsson 

Skolnämnden  

Förtroendemannaregistret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

161
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 161 Val av ledamot i Visit Falun Borlänge AB 

Diarienummer KS 2/11 

Ärendet 
Val av ledamot i Visit Falun Borlänge AB ska göras efter kommundirektör 
Torkel Birgersson som slutar sin anställning i Falu kommun. 

Yrkanden 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg redogör för förslag till beslut 
och yrkar bifall till detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  utse kommundirektör Dan Nygren som ledamot i Visit Falun Borlänge 
AB fram till bolagsstämma 2012. 

 

Expeditioner 
Dan Nygren 

Visit Falun Borlänge AB 

Förtroendemannaregistret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

162 V
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 162 Val av styrelsesuppleant och lekmannarevisor i Lugnets 
Utvecklings- och Förvaltnings AB 

Diarienummer KS 2/11 

Ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 juni 2011 beslutades om bil-
dandet av Lugnets Utvecklings- och Förvaltnings AB. Ledamöter och sup-
pleanter i bolagets styrelse utsågs. Vid dagens sammanträde återstår att utse 
en suppleant för oppositionen och en lekmannarevisor. 

Yrkanden 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg redogör för förslag till beslut 
och yrkar bifall till detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  välja Börje Svensson (M) till styrelsesuppleant och Fred Möller (FAP) 
till lekmannarevisor i Lugnets Utvecklings- och Förvaltnings AB för ti-
den intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa allmänna val 
till kommunfullmäktige. 

 

Expeditioner 
Börje Svensson 

Fred Möller 

Lugnets Utvecklings- och Förvaltnings AB 

Förtroendemannaregistret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

163
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 163 Entledigande av Per Leander Johnson (FP) som ersätta-
re i kommunfullmäktige  

Diarienummer KS 2/11 

Per Leander Johnson begär entledigande som ersättare i kommunfullmäkti-
ge.  

Beslutsunderlag 
Ansökan om entledigande från Per Leander Johnson.

Yrkanden 
Valberedningens 1:e vice ordförande Susanne Norberg redogör för förslag 
till beslut och yrkar bifall till detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna att Per Leander Johnson (FP) blir entledigad som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Expeditioner 
Länsstyrelsen Dalarna inkl avsägelse 

Per Leander Johnson  

Förtroendemannaregistret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

164
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 164 Entledigande och val av ledamot i trafik- och fritids-
nämnden 

Diarienummer KS 2/11 

Ärendet 
Anders Ax (S) avsäger sig uppdraget som ledamot i trafik- och fritidsnämn-
den. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om entledigande från Anders Ax 2011-09-05. 

Yrkanden 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg redogör för förslag till beslut 
och yrkar bifall till detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna att Anders Ax (S) blir entledigad som ledamot i trafik- och 
fritidsnämnden.  

 
Protokollsanteckning 
Ny ledamot i trafik- och fritidsnämnden kommer att utses vid kommunfull-
mäktiges sammanträde den 13 oktober 2011. 

Expeditioner 
Anders Ax 

Trafik- och fritidsnämnden  

Förtroendemannaregistret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

165
  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 165 Medborgarförslag; Att Falu kommun anskaffar en  
”gå-på-lina-anläggning”  

Diarienummer KS 402/11 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun anskaffar en ”gå-på-lina-
anläggning” ett lekredskap för alla åldrar. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-06-15 (bilaga § 165). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  med stöd av kommunfullmäktiges arbetsordning § 32 stycke 5 överläm-
na medborgarförslaget till trafik- och fritidsnämnden för handläggning 
och beslut.     

Protokollanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att trafik- och fritidsnämndens beslut om 
medborgarförslaget anmäls till kommunfullmäktige. 

Expeditioner 
Medborgarförslagsställaren 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 
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  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 166 Medborgarförslag; En vargfri kommun 

Diarienummer KS 465/11 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun tar beslut om en vargfri 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag diariefört 2011-08-23 (bilaga § 166). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Medborgarförslagsställaren 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 
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  2011-09-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 167 Motion från Ingrid Näsman (KD); Trygga brandvatttnet 
även i Falun! 

Diarienummer KS 466/11 

Ärendet 
Ingrid Näsman föreslår i en motion att Falu kommun skyndsamt skriver 
avtal med Räddningstjänstförbundet DalaMitt om skötsel, underhåll och 
reparationer av Faluns brandposter för att trygga brandvattnet även i Falun. 

Beslutsunderlag 
Motion från Ingrid Näsman 2011-09-07 (bilaga § 167). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera motionen till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Ingrid Näsman 

 




	 



