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framtid .........................................................................................32 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 1   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 1   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 37 Motion från Ove Raskopp (SD); Kommunfullmäktige 
återtar beslut om att bygga nya hoppbackar och utser en 
kommitté som arbetar fram ett hållbart alternativ till 
skid-VM.......................................................................................60 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 1   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 1 Information om Ljungbergs fond 

Diarienummer KS 29/11 

Ärendet 
Kunskap är framtid. Det var en självklarhet för Erik Johan Ljungberg, som 
levde 1843 till 1915, och något som präglade i stort sett allt han företog sig. 
Idag lever hans tankar vidare genom Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Ut-
bildningsfond, som baserar sin verksamhet på avkastningen från den stora 
förmögenheten Ljungberg efterlämnade. Ljungberg var inte bara industri-
man utan även vetenskapsman och samhällsförbättrare. Han var redan vid 
32 års ålder disponent för Stora Kopparberg. Han gjorde Domnarvets Järn-
verk till en framgång, satte Skutskär på kartan med sågverk och massafabri-
ker och startade Kvarnsvedens Pappersbruk. Han startade tekniska skolor 
och husmodersskolor. Ljungberg grundade Industriförbundet och blev dess 
förste ordförande. Han utsågs till ledamot av Kungliga Vetenskapsakademi-
en och hedersdoktor vid Stockholms högskola.  

Jan Moritz VD och styrelseledamot i Erik Johan Ljungbergs Utbildnings-
fond informerar om fonden och dess arbete. Jan Moritz är även initiativtaga-
re till boken Kunskap är framtid, en bok om Erik Johan Ljungberg som 
fullmäktigeledamöterna får som gåva. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  tacka för gåvan och ta informationen till protokollet. 

 



 8 (60) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 2   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 2 Utbildning – Den kommunala organisationen och dess 
uppdrag 

Diarienummer KS 29/11 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges ledamöter kommer under våren utbildas inom olika 
områden. Detta är första utbildningstillfället. Ämnet är den kommunala or-
ganisationen och dess uppdrag.  

Föredragande är kommundirektör Torkel Birgersson. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 3   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 3 Information efter samråd om detaljplaneprogram för 
kvarteret Västra Falun och Teatern  

Diarienummer KS  863/08 

Ärendet 
Detta ärende kommer utvecklingsutskottet den 15 februari att fatta beslut 
om. Informationen idag är ett led i att öka ledamöternas kunskap och enga-
gemang i ärendet inför kommande beslut. 

Ett förslag till detaljplaneprogram för kvarteret Västra Falun och Teatern 
har under hösten 2010 varit föremål för samråd. En viktig fråga att diskutera 
under samrådet har varit lämpligheten att inrymma ett större nöjesetablisse-
mang i kvarteret Västra Falun.  Samrådsversionen innehåller två scenarier: 
scenario 1 utan nöjesetablissemang och scenario 2 med ett nöjesetablisse-
mang. För att samrådsredogörelsen ska kunna färdigställas behöver kom-
munstyrelsen fatta ett beslut om vilket av de två scenarierna som redovisas 
som ska ligga till grund för färdigställandet av detaljplaneprogrammet.. 

Stadsarkitekt Per Grundström från stadsbyggnadskontoret föredrar ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 4T   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 4 Anmälningsärenden 

Ärendet 

Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden: 

• Beslut från Länsstyrelsen i Dalarnas län om ny ersättare i kommun-
fullmäktige från och med den 28 december 2010 till och med den 31 
oktober 2014. Efter avgången ersättare Inger Strandmark (FP) är 
Svante Parsjö Tegnér (FP). 

• Beslut från Länsstyrelsen i Dalarnas län om ny ledamot/ersättare i 
kommunfullmäktige från och med den 28 december 2010 till och 
med den 31 oktober 2014. Efter avgången ledamot Leif Bergh (M) 
är Håkan Hammar (M) ny ledamot. Ny ersättare är Jean-Francois 
Loise (M). 

Beslutsunderlag 

Protokoll från Länsstyrelsen i Dalarnas län 2010-12-28.  
Diarienummer KS 2/10. 

Protokoll från Länsstyrelsen i Dalarnas län 2010-12-28.  
Diarienummer KS 2/10. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ta anmälningsärendena till protokollet. 

 
 

 



 11 (60) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 5 S  2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 5 Svar på motion från Anna Hägglund (C): Falun bör vara 
med i täten för satsning på elbilar 

Diarienummer KS 434/10 

Ärendet 
Anna Hägglund föreslår i en motion att Falu kommun beslutar att nu påbör-
ja förberedelserna för att introducera elbilar i kommunens fordonspark ge-
nom att inventera förutsättningarna och behov så att beställningar kan läg-
gas preliminärt och en fungerande infrastruktur för elbilar kan byggas upp 
inför starten av nästa ramavtal. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår i samordnat svar 
med Falu Energi & Vatten AB,  
att som en del i kommande upphandling av fordon ta med elbilar som en typ 
av fordon, 
att påbörja en inventering av behov och efterfrågan av elbilar inom kommu-
nens verksamhet i god tid inför kommande upphandling, 
att följa upp det arbete som Falu Energi & Vatten AB tillsammans med tra-
fik- & fridsförvaltningen har påbörjat när det gäller uppbyggnaden av den 
infrastruktur som behövs för att kunna använda elbilar samt 
att anse motionens intention bifallen. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan.    

Beslutsunderlag 
Motion från Anna Hägglund, 2010-06-09. 

Svar på motion från Falu Energi & Vatten AB 2010-07-12. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 
2010-12-13. 

Protokoll från allmänna utskottet 2011-01-19, § 7. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-02-01, § 3. 

Yrkanden 
Susanne Norberg: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ove Raskopp: Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring av första 
att-satsen att enda alternativet vid kommande upphandlingar ska vara elbil   

Yttranden 
Anna Hägglund yttrar sig i ärendet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 5 S  2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att kommunfullmäktige   
beslutar enligt Susanne Norbergs förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  som en del i kommande upphandling av fordon ta med elbilar som en 
typ av fordon, 

att  påbörja en inventering av behov och efterfrågan av elbilar inom kom-
munens  verksamhet i god tid inför kommande upphandling, 

att  följa upp det arbete som Falu Energi & Vatten AB tillsammans med 
trafik- & fridsförvaltningen har påbörjat när det gäller uppbyggnaden av 
den infrastruktur som behövs för att kunna använda elbilar samt 

att  motionen är bifallen med undantag av yrkandet om beställningar av 
fordonsinköp. 

 

Expeditioner 
Anna Hägglund 

Ekonomikontoret 

Falu Energi & Vatten AB 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 6Sv  2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 6 Svar på medborgarförslag: Kommunens val vid upp-
handling och inköp rörande djurtestade produkter 

Diarienummer KS 547/10 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen fattar beslut om, att av djur-
etiska skäl i första hand välja att upphandla eller köpa in produkter som inte 
är testade på djur. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret och miljökontoret) för-
slag är enligt beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan.    

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2010-09-07. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontor och miljökontor) tjänste-
skrivelse 2010-12-20. 

Protokoll från allmänna utskottet 2011-01-19, § 8. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-02-01, § 4. 

Yrkanden 
Susanne Norberg: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Linnea Risinger: Bifall till medborgarförslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att kommunfull- 
mäktige beslutar enligt Susanne Norbergs förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  avslå medborgarförslaget. 

Expeditioner 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret och miljökontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 7   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 7 Investeringar, specificering av budget 2011 samt överfö-
ring från 2010 

Diarienummer KS 14/11 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har uppdraget att under första kvartalet 2011 arbeta fram 
detaljerade investeringsramar för år 2011.  

Förvaltningarna lämnar årligen in ansökningar om överföring av invester-
ingsmedel för pågående projekt som inte hunnit slutföras under innevarande 
år. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt besluts-
rutan nedan. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med fastställandet av budget 
2011, den 25 november 2010, att för kommunen som helhet godkänna 133 
000 tkr i årlig investeringsram inom planperioden 2011-2013 och uppdra åt 
kommunstyrelsen att under första kvartalet 2011 arbeta fram detaljerade 
investeringsramar för år 2011. 

Utvecklingsutskottet beslutade för egen del att uppdra åt kommunstyrelse-
förvaltningen (ekonomikontoret) att göra en uppföljning av investeringslä-
get per 30 april 2011 och samtidigt göra en bedömning av eventuellt låne-
behov. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan.    

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse  
2011-01-10. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-01-18, § 9. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-02-01, § 5. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 

Maria Gehlin, Bo Wickberg och Linnea Risinger yttrar sig i ärendet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 7   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  trafik- och fritidsnämnden disponerar över maximalt 22 300 tkr av 
kommunens totala investeringsbudget 2011 enligt bilaga till kommun-
styrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-01-10, 

att  utöka trafik- och fritidsnämndens investeringsbudget år 2011 med 15 
957 tkr för att slutföra pågående investeringsprojekt från 2010, 

att  kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) disponerar över 
maximalt 61 800 tkr av kommunens totala investeringsbudget 2011 en-
ligt bilaga till kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänste-
skrivelse 2011-01-10, 

att  utöka kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) invester-
ingsbudget 2011 med 52 400 tkr för att slutföra pågående investerings-
projekt från 2010, 

att  utvecklingsområdena tilldelas investeringsmedel med maximalt 8 800 
tkr av kommunens totala budget 2011, varav projektet Södra centrum 
tilldelas 6 000 tkr, 

att  bostadsexploateringar tilldelas investeringsmedel med maximalt 5 900 
tkr av kommunens totala budget 2011, 

att  skolnämnden disponerar över maximalt 7 550 tkr av kommunens totala 
investeringsbudget 2011, 

att  socialnämnden disponerar över maximalt 1 700 tkr av kommunens tota-
la investeringsbudget 2011, 

att  omvårdnadsnämnden disponerar över maximalt 3 500 tkr av kommu-
nens totala investeringsbudget 2011, 

att  kultur- och ungdomsnämnden disponerar över maximalt 400 tkr av 
kommunens totala investeringsbudget 2011, 

att  miljönämnden disponerar över maximalt 250 tkr av kommunens totala 
investeringsbudget 2011, 

att  kommunstyrelseförvaltningen ( IT-kontoret) disponerar över maximalt 
4 400 tkr av kommunens totala investeringsbudget 2011, 

att  kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) disponerar över 
maximalt 1 200 tkr av kommunens totala investeringsbudget 2011 samt 

att  kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) disponerar över maximalt 
1 000 tkr av kommunens totala investeringsbudget 2011. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 7   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Samtliga nämnder 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter, it-kontoret, stadsbygg-
nadskontoret, stadskansliet) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 8   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 8 Försäljning av Falu Organisation AB 

Diarienummer KS 105/11 

Ärendet 
Falu Organisation AB är ett helägt dotterbolag till Falu kommuns Förvalt-
ning AB som i sin tur är ett dotterbolag till Falu Stadshus AB som är mo-
derbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolaget är även kommandit-
delägare i förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB. 

Falu Organisation AB:s verksamhet har varit att inom Falu kommun äga och 
förvalta den fastighet på Ingarvet i Falun där Falu Energi & Vatten AB 
(FEV) uppfört ett kraftvärmeverk. FEV arrenderar marken av bolaget. 

Orsaken till att Falu Organisation äger marken var att kraftvärmeverket och 
fastigheten av leasingtekniska skäl inte fick vara i samma ägares hand. Detta 
villkor är inte längre aktuellt och FEV har anmält att man önskar förvärva 
aktierna i bolaget och därigenom fastigheten för bokfört värde (102 000 kr) 
för att på ett bättre sätt integrera fastigheten i den egna bolagskoncernen. 

Styrelsen för Falu Kommuns Förvaltning AB har den 20 december 2010 
beslutat att godkänna att bolaget säljs på dessa villkor och begärt att kom-
munfullmäktige i Falu kommun godkänner försäljningen. 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan.    

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-01-08. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-01-18, § 10. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-02-01, § 6. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ove Raskopp: att ansvariga för dessa krångliga bolagsformer själva tar an-
svar för beslut samt  
att jag som beslutsfattare ska utbildas, ev informeras så att jag till fullo för-
står och har insikt i de beslut jag ska delta i. 

Yttranden 
Göran Westlund, Maria Gehlin, Mikael Rosén, Christer Falk och Richard 
Holmqvist yttrar sig i ärendet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 8   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Delbeslut 
Ordförande Karl-Erik Pettersson vägrar att lägga fram Ove Raskopps yr-
kanden med hänvisning till 5 kap. 45 §, 1:a stycket kommunallagen. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna att Falu kommuns Förvaltning AB försäljer samtliga aktier i 
Falu Organisation AB till FEV eller till annat bolag inom FEV-
koncernen på de villkor som framgår av kommunstyrelseförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2011-01-08 samt  

att  kommunfullmäktige uppdrar till Falu kommuns Förvaltning AB att vara 
kommanditdelägare i förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet 
KB. 

Expeditioner 
Falu kommuns Förvaltning AB 

Högskolefastigheten Lugnet KB. 

Falu Energi & Vatten AB 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 9   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 9 Ändrade avgifter på kommunala parkeringsplatser 

Diarienummer KS 715/10 

Ärendet 
Kommunen har tillsammans med fastighetsägare i Falu tätort bildat parker-
ingsbolaget Falu-P AB. Genom samverkan är målsättningen att förbättra 
och utveckla parkeringsverksamheten i Falu tätort. Falu-P AB har i skrivel-
se, daterad den 25 november 2010, kommit med ett förslag om att den max-
imala avgiften ska höjas från 10 kronor till 20 kronor per timme och att nöd- 
vändiga myndighetsbeslut om de kommunala parkeringsavgifterna ska upp-
dras åt trafik- och fritidsnämnden.  

Trafik- och fritidsförvaltningen har i skrivelse, den 13 december 2010, före-
slagit en förändring av parkeringsavgift och att trafik- och fritidsnämnden 
även, inom av kommunfullmäktige givna ramar, fastställer kontrollavgift 
enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret, stadskansliet) ställer sig 
bakom trafik- och fritidsnämndens beslut enligt nedan med tillägg att erfor-
derliga justeringar av trafik- och fritidsnämndes reglemente införs. 

Tidigare behandling 
Trafik- och fritidsnämnden beslutade den 15 december 2010 att föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
att maximal parkeringsavgift får tas ut med 20 kronor per timme inklusive 
moms, 
att uppdra åt trafik- och fritidsnämnden att besluta om parkeringsavgifter 
inom gränsen för den maximala parkeringsavgiften,  
att kontrollavgiften enligt lag om kontrollavgift vid olovlig parkering 
(1984:318) vid felparkering inom kommunal kvartersmark ska vara högst 
1000 kronor och lägst 200 kronor samt  
att uppdra åt trafik- och fritidsnämnden att fastställa kontrollavgifterna inom 
detta intervall. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. Kommunstyrelsen 
beslutade för egen del att erforderliga justeringar av trafik- och fritidsnämn-
dens reglemente införs.    

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse (ekonomikontoret, stads-
kansliet) 2011-01-05. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2010-12-15 § 120/tjänsteskrivelse 
2010-12-13. 

Skrivelse från Falu P AB 2010-11-25. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-01-18, § 11. 



 20 (60) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 9   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-02-01, § 7. 

Yrkanden 

Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Mikael Rosén och Maria Gehlin: Den maximala parkeringsavgiften som får 
tas ut är 15 kronor per timme inklusive moms samt att kontrollavgiften vid 
olovlig parkering vid felparkerings inom kommunal kvartersmark ska vara 
högst 500 kronor och lägst 200 kronor, oförändrad avgift för handikapplat-
ser 1000 kronor. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår följande propositionsordning vilken kommunfullmäkti-
ge godkänner. 

Först ställer ordförande proposition på Jonny Gahnshags förslag att maximal 
parkeringsavgift får tas ut med 20 kronor mot Mikael Roséns med fleras 
förslag på 15 kronor och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Jon-
ny Gahnshags förslag. 

Ordförande ställer proposition på andra att-satsen och finner att kommun-
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Därefter ställs proposition på Jonny Gahnshags förslag att kontrollavgiften 
ska vara högst 700 kronor mot Mikael Roséns med fleras förslag på 500 
kronor och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Jonny Gahnshags 
förslag. 

Avslutningsvis ställer ordförande proposition på sista att-satsen och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  maximal parkeringsavgift får tas ut med 20 kronor per timme inklusive 
moms, 

att  uppdra åt trafik- och fritidsnämnden att besluta om avgiftszoner och 
parkeringsavgifter för respektive zon, inom gränsen för den maximala 
parkeringsavgiften, 

att  kontrollavgiften enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig 
parkering vid felparkering inom kommunal kvartersmark ska vara högst 
700 kronor och lägst 200 kronor, oförändrad avgift för handikapplatser 
1000 kronor samt  

att  uppdra åt trafik- och fritidsnämnden att fastställa kontrollavgifterna 
inom detta intervall. 



 21 (60) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 9   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Reservation 
Moderaterna: Catharina Hjortzberg-Nordlund, Christina Haggren, Erich 
Colberg, Göran Forsén, Jan-Olof Montelius, Lilian Eriksson, Mikael Rosén,  
Christer Carlsson, Kerstin Wåghäll, Håkan Hammar, Annika Larsson, Rolf 
Gunnarsson, Lars Runsvik. 

Centerpartiet: Kristina Wahlén, Anna Hägglund, Göran Vestlund, Sofi En-
gelkrona. 

Falupartiet: Maria Gehlin, Anders Pettersson, Stefan Clarström, Sten H 
Larsson. 

Krisdemokraterna: Katarina Gustavsson, Ingrid Näsman. 

Folkpartiet: Börje Svensson.   

Sverigedemokraterna: Knut C.A. Scherman, Ove Raskopp. 

Partipolitiskt obunden: Anders Samuelsson. 

 
Ovan namngivna reserverar sig mot beslutet till förmån för Mikael Roséns och Maria  
Gehlins  förslag. 

Expeditioner 
Trafik- och fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 10G  2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 10 Godkännande av verksamhetsberättelse och årsredo-
visning samt beviljande av ansvarsfrihet för Linder-
dahlska Stiftelsen avseende år 2009 

Diarienummer KS 625/10 

Ärendet 

Styrelsen för Linderdahlska Stiftelsen lämnar årligen till Falu Kommun in 
sin verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse.  

Kommunfullmäktige beslutade den 11 februari 2010 att godkänna Linder-
dahlska Stiftelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse avseende 
verksamhetsåret 2008, att lägga revisionsberättelsen avseende 2008 till pro-
tokollet, att bevilja styrelsen för Linderdahlska stiftelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2008 samt att uppmana stiftelsen att inför kommande bok-
slutsarbete beakta de synpunkter som framförts i kommunstyrelseförvalt-
ningens (ekonomikontorets) svar den 11 november 2009. I de handlingar, 
avseende år 2009, som inlämnats till kommunen har i huvudsak de synpunk-
ter som noterades rörande motsvarande handlingar för verksamhetsåret 2008 
beaktats. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt besluts-
rutan nedan. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse  
2010-12-29. 

Verksamhetsberättelse för Linderdahlska Stiftelsen år 2009/ Årsredovisning 
år 2009/ Revisionsberättelse. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-01-18, § 12. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-02-01, § 8. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna Linderdahlska Stiftelsens årsredovisning och verksamhetsbe-
rättelse avseende verksamhetsåret 2009, 

att  lägga revisionsberättelsen avseende 2009 till protokollet samt 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 10G  2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  bevilja styrelsen för Linderdahlska Stiftelsen ansvarsfrihet för verksam-
hetsåret 2009. 

Protokollsanteckning 
Carin Gustafsson (S) anmäler jäv och deltar inte i överläggning och beslut. 

Expeditioner 
Linderdahlska Stiftelsen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 11   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 11 Antagande av Planeringsunderlag för Vindbruk i Falu 
kommun 

Diarienummer KS 481/07 

Ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 28 augusti 2007 ett uppdrag om att en tematisk 
fördjupning för vindbruk av den kommuntäckande översiktsplanen ska 
genomföras. Vidare beslöts det att stadsbyggnadskontoret skulle ansöka om 
planeringsstöd hos Boverket.  

Arbetet med den pågående revideringen av den kommuntäckande översikts-
planen har inte kunnat prioriteras under de gångna åren. Stadsbyggnadskon-
toret valde därför i slutet av 2009 att istället påbörja arbete med att ta fram 
ett förslag på ett planeringsunderlag för vindbruk, då det inte är möjligt att 
göra ett tematiskt tillägg till en inaktuell översiktsplan.  

Ett förslag på ”Planeringsunderlag för vindbruk i Falu kommun” har, på 
uppdrag av kommunstyrelsens utvecklingsutskott, varit utsänt på remiss 
under sommaren och tidig höst 2010.  

De synpunkter som inkom under remissen har återredovisats i en redogörel-
se som godkänts av kommunstyrelsen den 30 november 2010. P.g.a. data-
tekniska problem kunde det färdigställda planeringsunderlaget inte skickas 
ut till kommunstyrelsen inför sammanträdet och beslut togs därför inte om 
planeringsunderlaget. Nu föreligger en färdig antagandehandling, daterad 
den 6 december 2010. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsen gav den 28 augusti 2007 ett uppdrag att en tematisk för-
djupning för vindbruk av den kommuntäckande översiktsplanen ska genom-
föras och att stadsbyggnadskontoret skulle ansöka om planeringsstöd hos 
Boverket.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslöt den 18 maj 2010 att Plane-
ringsunderlag för vindbruk i Falu kommun ska skickas ut på remiss. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott informerades den 19 oktober 2010  
om den genomförda remissen. 

Kommunstyrelsen fick den 28 oktober 2010 information om remissen och 
hade en vägledande diskussion.  

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 23 november 2010 att 
föreslå kommunfullmäktige anta Planeringsunderlag för vindbruk (som den 
gången inte förelåg som färdig handling) samt att föreslå kommunstyrelsen 
besluta att godkänna redogörelsen för remissen. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 11   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2010 att godkänna redogörel-
sen för remiss av Planeringsunderlag för Vindbruk i Falu kommun, samt att 
avvakta beslut om Planeringsunderlag för Vindbruk tills erforderligt under-
lag är färdigställt. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) tjänsteskrivelse 
2010-12-21. 

Planeringsunderlag för Vindbruk i Falu kommun, antagandehandling date-
rad 2010-12-06. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-01-18, § 14. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-02-01, § 10. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag och Richard Holmqvist: Bifall till kommunstyrelsens för-
slag. 

Håkan Hammar, Knut C.A Scherman, Mats Dahlström och Maria Gehlin:  
Ändra det rekommenderade minsta avståndet mellan bostadshus och vind-
kraftverk i medelstora och stora vindkraftsanläggningar från 1000 meter till 
1500 meter i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att kommunfull- 
mäktige beslutar enligt Jonny Gahnshags med fleras förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för 
bifall till Jonny Gahnshags med fleras förslag och nej-röst för bifall till Hå-
kan Hammars med fleras förslag. 

Omröstningsresultat: 31 ja-röster och 30 nej-röster (omröstningslista bilaga 
§ 11). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  anta Planeringsunderlag för vindbruk i Falu kommun. 

Reservation 
Moderaterna: Mikael Rosén, Rolf Gunnarsson, Lilian Eriksson,Catharina 
Hjortzberg-Nordlund, Bo Wickberg, Christina Haggren, Jan-Olof Monteli-
us, Annika Larsson, Erich Colberg, Christer Carlsson, Göran Forsén,  



 26 (60) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 11   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Kerstin Wåghäll, Lars Runnsvik, Håkan Hammar.  

Centerpartiet: Mats Dahlström, Kristina Wahlén, Göran Vestlund, Anna 
Hägglund, Sofi Engelkrona.  

Falupartiet: Maria Gehlin, Anders Pettersson, Sten H Larsson, Stefan Clar-
ström. 

Krisdemokraterna: Katarina Gustavsson,  Ingrid Näsman. 

Folkpartiet: Lars-Erik Måg, Börje Svensson. 

Sverigedemokraterna: Knut C.A. Scherman, Ove Raskopp. 

Partipolitiskt obunden: Anders Samuelsson. 

 
Ovan namngivna reserverar sig mot beslutet till förmån för Håkan Hammars, 
Knut C.A Schermans, Mats Dahlströms och Maria Gehlins förslag. 
 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 

 

 



KOMMUNFULLMÄKTIGE  Omröstningslista  § 11 KF 2011-02-10 
  Ja Nej Av-  Ja  Nej  Av- 
    står     står 

1:e vice ordf Lars Broman (MP) X   

2:e vice ordf Lars-Erik Måg (FP)  X  

Jonny Gahnshag (S) X   

Susanne Norberg (S) X   

Renée Andersson (S) X   
Lena Johnsson (S) X   

J Christer Falk (S) X   

Ashti Azrafshan (S)  
Ingvar Sahlander (S) 

X   

Staffan Nilsson (S) 
 

X   

Krister Johansson (S) X   

Christina Knutsson (S) X   

Arne Mellqvist (S)  
Sven-Erik Bertell (S) 

X   

Berit Nyqvist (S)  X   

Claes Mankler (S)  X   

Monica Jonsson (S) 
 

X   

Lars Jerdén (S) X   

Margareta Källgren (S) X   

Mustafa Güclü (S) X   

Yvonne Nygårds (S) X   

Ragnar Kroona (S) X   

Maria Silverplatz-Thunström (S) 
Jonas Lennertson (S)  

X   

Evert Karlsson (S)  X   

Carin Gustafsson (S) X   

Mikaela Johnsson (S) X   

Ev.eräsättare för Karl-Erik Pettersson (S)    

Richard Holmqvist (MP) X   

Linnea Risinger (MP) X   

Sara Ritäkt (MP) Erik Eriksson (MP) X   

Ev.eräsättare för Lars Broman (MP)    

Krister Andersson (V) X   

Kicki Stoor (V) X   

Daniel Riazat (V)  X   

Stefan Nyrén (V) X   

    

Mikael Rosén (M)  X  

Rolf Gunnarsson (M)  X  

Lilian Eriksson (M)  X  

Catharina Hjortzberg-Nordlund (M)  X  

Bo Wickberg (M)  X  

J Christina Haggren (M)  X  

Jan-Olof Montelius (M)  X  

Annika Larsson (M)  X  

Erich Colberg (M)  X  

Sanna Jansson Nordqvist (M) 
Christer Carlsson (M) 

 X  

Göran Forsén (M)  X  

Alice Jensen Kjellberg (M)  
Kerstin Wåghäll (M) 

 X  

Lars Runsvik (M)   X  

Håkan Hammar (M)  X  

Mats Dahlström (C)  X  

Agneta Ängsås (C) Kristina Wahlén (C)  X  

Carl-Erik Nyström (C)  
Göran Vestlund (C) 

 X  

Anna Hägglund (C)  X  

Dan Westerberg (C)  
Sofi Engelcrona (C) 

 X  

Maria Gehlin (FAP)   X  

Maria Korva Johansson (FAP) 
Anders Pettersson (FAP) 

 X  

Sten H Larsson (FAP)  X  

Stefan Clarström (FAP)  X  

Åsa Nilser (FP) Börje Svensson (FP)  X  

Ev.eräsättare för Lars-Erik Måg (FP) 
 

   

Katarina Gustavsson (KD)  X  

Ulrika Westin (KD) Ingrid Näsman (KD)  X  

Knut C.A. Scherman (SD)  X  

Ove Raskopp (SD)  X  

Anders Samuelsson (--)  X  

Ordförande Karl-Erik Pettersson (S) 
 

X   
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 12   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 12 Bildande av VM-bolag 

Diarienummer KS 90/11 

Ärendet 
Genom beslut av Internationella Skidförbundet (FIS) i juni 2010 tilldelades 
Svenska Skidförbundet och Falun skid-VM i de nordiska grenarna 2015. 
Svenska Skidförbundet och Falu kommun har under hösten 2010 diskuterat 
på vilket sätt man bör organisera sig för att förbereda och genomföra upp-
draget. 
Diskussionerna har utmynnat i att man vill bilda ett aktiebolag mellan par-
terna med uppdrag att planera, förbereda och genomföra skid-VM i Falun i 
de nordiska grenarna 2015 men också att genomföra andra skidarrangemang 
och kringarrangemang. 
Falu kommun är idag helägare till Falun Digital Park AB som idag inte be-
driver någon verksamhet. Förslaget innebär att detta bolag genom ändring 
av bolagsordningen ändras till Skid-VM i Falun 2015 AB och att bolaget 
genom en nyemission ger möjlighet för Skidförbundet att ingå som hälften-
ägare i bolaget.  

Kommunstyrelseförvaltningens föreslår 
att kommunen tillsammans med Svenska Skidförbundet ska äga ett bolag 
som ska planera, förbereda och genomföra skid-VM i Falun i de nordiska 
grenarna, genomföra andra skidarrangemang och kringarrangemang och i 
övrigt verka enligt beskrivningen i kommunstyrelseförvaltningens tjänste-
skrivelse 2011-01-11, 
att Falun Digital Park AB namnändras till Skid-VM i Falun 2015 AB, 
att Svenska Skidförbundet genom en nyemission träder in som hälftenägare, 
att godkänna bolagsordning och aktieägaravtal för Skid-VM i Falun 2015 
AB, 
att utse två ledamöter och två suppleanter i bolagets styrelse för tiden fram 
till den ordinarie bolagsstämma som infaller 2015, 
att utse en lekmannarevisor för samma tid, 
att utse en kommunal representant att företräda kommunens aktier vid bola-
gets bolagsstämmor, 
att uppdra åt kommunstyrelsen att regelbundet återkomma med rapporter i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige avseende bolagets verksamhet 
samt  
att investeringar som föranleds av skid-VM ska budgeteras i ordinarie bud-
get.  

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är:  
att  kommunen tillsammans med Svenska Skidförbundet ska äga ett bolag 
som ska planera, förbereda och genomföra skid-VM i Falun i de nordiska 
grenarna, genomföra andra skidarrangemang och kringarrangemang och i 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 12   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

övrigt verka enligt beskrivningen i kommunstyrelseförvaltningens tjänste-
skrivelse 2011-01-11, 
att  Falun Digital Park AB namnändras till Skid-VM i Falun 2015 AB,  
att  Svenska Skidförbundet genom en nyemission träder in som hälftenäga-
re, 
att  godkänna bolagsordning och aktieägaravtal för Skid-VM i Falun 2015 
AB,  
att  utse två ledamöter och två suppleanter i bolagets styrelse för tiden fram 
till den ordinarie bolagsstämma som infaller 2015,  
att suppleanter i bolagets styrelse deltager på styrelsemöten, 
att  utse en lekmannarevisor för samma tid, 
att  arvoden till av Falu kommun utsedd lekmannarevisor utgår från kom-
munen enligt de av kommunfullmäktige fastslagna arvodesreglerna, 
att  utse en kommunal representant med instruktion att genomdriva kom-
munfullmäktiges beslut vid  bolagets bolagsstämmor,  
att  uppdra åt kommunstyrelsen att regelbundet återkomma med rapporter i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige avseende bolagets verksamhet, 
att  investeringar som föranleds av skid-VM ska budgeteras i ordinarie bud-
get samt 
att  bolaget strävar efter största möjliga öppenhet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-01-11. 

Förslag till bolagsordning för Skid-VM i Falun 2015 AB, 2011-01-12. 

Förslag till aktieägaravtal mellan Falu kommun och Svenska Skidförbundet, 
2011-01-25. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-01-18, § 15. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-02-01, § 11. 

Yrkanden 
Karl-Erik Pettersson med instämmande av Jonny Gahnshag och Bo Wick-
berg: Bifall till kommunstyrelsens förslag med förtydligande av 9:e att-
satsen  
att utse en kommunal representant att företräda kommunens aktier samt 
med instruktion att genomdriva kommunfullmäktiges beslut vid bolagets 
bolagsstämmor samt  
att välja Jonny Gahnshag och Mikael Rosén som ledamöter och Krister An-
dersson och Mats Dahlström som suppleanter i bolagets styrelse och att till 
lekmannarevisor välja Fred Möller, 
 att välja Ragnar Kroona med Leif Löfberg som ersättare att företräda Falu 
kommuns aktier i Skid-VM i Falun 2015 AB.  

Ove Raskopp: Avslag på kommunstyrelsens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 12   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Yttranden 
Christer Falk, Rickhard Holmqvist, Krister Andersson, Mikael Rosén.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att kommunfullmäktige   
beslutar enligt eget med fleras förslag.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  kommunen tillsammans med Svenska Skidförbundet ska äga ett bolag 
som ska planera, förbereda och genomföra skid-VM i Falun i de nordis-
ka grenarna, genomföra andra skidarrangemang och kringarrangemang 
och i övrigt verka enligt beskrivningen i kommunstyrelseförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2011-01-11, 

att  Falun Digital Park AB namnändras till Skid-VM i Falun 2015 AB, 

att  Svenska Skidförbundet genom en nyemission träder in som hälftenäga-
re, 

att  godkänna bolagsordning och aktieägaravtal för Skid-VM i Falun 2015 
AB, 

att  välja Jonny Gahnshag (S) och Mikael Rosén (M) som ledamöter och 
Krister Andersson (V) och Mats Dahlström (C) som suppleanter i bola-
gets styrelse för tiden fram till den ordinarie bolagsstämma som infaller 
2015, 

att suppleanter i bolagets styrelse deltager på styrelsemöten, 

att  välja Fred Möller (FAP) som lekmannarevisor för samma tid, 

att  arvoden till av Falu kommun utsedd lekmannarevisor utgår från kom-
munen enligt de av kommunfullmäktige fastslagna arvodesreglerna, 

att  välja Ragnar Kroona (S) som kommunal representant med Leif Löfberg 
(FAP) som suppleant  att företräda kommunens aktier samt med in-
struktion att genomdriva kommunfullmäktiges beslut vid bolagets bo-
lagsstämmor, 

att  uppdra åt kommunstyrelsen att regelbundet återkomma med rapporter i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige avseende bolagets verksam-
het, 

att  investeringar som föranleds av skid-VM ska budgeteras i ordinarie bud-
get samt 

att  bolaget strävar efter största möjliga öppenhet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 12   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Svenska Skidförbundet 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 

Förtroendemannaregistret 

Valda 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 13   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 13 Förlängning av nuvarande avfallsplans giltighet 

Diarienummer KS 694/10 

Ärendet 
Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning med en 
aktuell avfallsplan och föreskrifter för hantering av avfall. Nuvarande av-
fallsplan gäller till och med 2010. 

Länsstyrelsen har nu tagit initiativ till att i samverkan med länets kommuner 
ta fram en reviderad avfallsplan för 2012-2015 och göra en utvärdering av 
de kommunala föreskrifterna.  

Kommunstyrelseförvaltningens (miljö) förslag är enligt beslutsrutan nedan.  

Tidigare behandling 

Kommunfullmäktige antog nuvarande Renhållningsordning – avfallsplan 
och föreskrifter för Falu kommun den 8 februari 2007. 

Utvecklingsutskottet beslutade för egen del att kommunstyrelseförvaltning-
en (miljö) får i uppdrag att utarbeta ett förslag till reviderad kommunal av-
fallsplan tillsammans med Falu Energi & Vatten. Förslaget ska tas fram i 
samverkan med övriga dalakommuner och länsstyrelsen Dalarna enligt pro-
gram utskickat från länsstyrelsen,  
att i samband med revideringen avfallsplanen även utvärdera de kommunala 
föreskrifterna i renhållningsordningen samt  
att en politisk referensgrupp på tre personer för processen utses av Miljörå-
det.   

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan.    

Beslutsunderlag 
Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-01-18, § 16.  

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-02-01, § 12. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  nuvarande avfallsplan förlängs till dess att ny plan fastställts. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 14S  2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 14 Svar på interpellation från Åsa Nilser (FP) ställd till 
kommunalrådet Jonny Gahnshag om Västra skolans 
framtid 

Diarienummer KS 4/10 

Ärendet 

Kommunfullmäktigeledamoten Åsa Nilser ställer i en interpellation till 
kommunalrådet Jonny Gahnshag följande frågor: 
Hur resonerar den rödgröna majoriteten när de vill lägga ned Hälsinggårds-
skolan och flytta eleverna till Västra skolan?  
Hur resoneras det ur elev-, föräldra- och medborgarsynpunkt, utifrån när-
hetsprincipen och ur ekonomisk synvinkel? 
Vilka övriga planer har den nya rödgröna majoriteten för Västra skolan? 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2010 att interpellationen får 
ställas. 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Åsa Nilser  2010-12-01 (bilaga § 14). 

Protokoll från kommunfullmäktige 2010-12-09, § 66. 

Svar från Jonny Gahnshag  2010-12-02. 

Yttranden 

Jonny Gahnshag och Maria Gehlin yttrar sig i ärendet. 

Beslut 
Interpellationsdebatten tas på nästa kommunfullmäktigesammanträde efter-
som interpellanten inte är närvarande på dagens möte.   

Expeditioner 
Åsa Nilser   
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 15S  2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 15 Svar på interpellation från Katarina Gustavsson (KD) 
Vad gör Falu kommun för att förhindra självmordförsök 
bland unga då det numera är så lätt att köpa receptfria 
läkemedel 

Diarienummer KS 4/10 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson ställer interpellation 
till kommunfullmäktige om vad Falu kommun gör för att förhindra själv-
mordsförsök bland unga då det numera är så lätt att köpa receptfria läkeme-
del och vill ha svar på ett antal frågor; 
 Vad kan vi göra i Falu kommun för att förhindra självmordförsöken? 

 Hur kan vi öka medvetenheten krig riskerna med intag av verktabletter? 

 Hur ser skolhälsovården ut i samtliga skolor i Falu kommun?  

 Finns det samarbete kring detta med ungdomsmottagningen samt BUP? 

 Vad har vi för tillsynsansvar vad gäller skyltning i butiker där receptfria medel säljs?  

Beslutsunderlag 
Interpellation från Katarina Gustavsson  2011-01-04 (bilaga § 15). 

Svar från Jonny Gahnshag 2011-01-26 (bilaga § 15). 

Delbeslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  interpellationen får ställas. 

Yttranden 
Jonny Gahnshag redogör för sitt svar på interpellationen. 

Katarina Gustavsson tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

I debatten yttrar sig Anna Hägglund, Maria Gehlin, Lars Jerdén, Ove Ras-
kopp, Linnea Risinger och Daniel Riazat.  

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

16T
  2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 16 Motion från Maria Gehlin (FAP) minska kostnaden för 
kommunens personal, löneadministration och övriga 
stödfunktioner  

Diarienummer KS 100/11 

Ärendet 

Maria Gehlin föreslår i en motion;   
att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till 
organisation av kommunens personal och löneadministration som är minst  
5 000 000 kronor billigare jämfört med dagens organisation, 
att förslaget bör genomföras och ha ekonomisk effekt från den 1 januari 
2012 samt 
att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn kring 
dimensioneringen av kommunens övriga stödfunktioner som ekonomer, 
controller, diarium, sekreterare o.s.v. 

Beslutsunderlag 
Motion från Maria Gehlin 2011-01-18 (bilaga § 16). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera motionen till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Maria Gehlin 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 17   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 17 Medborgarförslag; Snöröjning och belysning ska finnas 
på Skutuddens gångvägar  

Diarienummer KS 747/10 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att samtliga gångvägar vid Skutudden ska 
snöröjas och förses med belysning. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag  2010-12-28 (bilaga § 17). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att trafik- och fritidsnämndens beslut om 
rubricerade medborgarförslag anmäls till kommunfullmäktige. 

Expeditioner 
Medborgarförslagsställaren 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 18M  2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 18 Medborgarförslag; Lämnaföreträdesskyltar ska sättas 
upp i korsningar som ansluter mot 40 km väg  

Diarienummer KS 748/10 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att lämnaföreträdesskyltar ska sättas upp i 
korsningar som ansluter mot 40 km väg.

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag  2010-12-28 (bilaga § 18). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att trafik- och fritidsnämndens beslut om 
rubricerade medborgarförslag anmäls till kommunfullmäktige. 

Expeditioner 
Medborgarförslagsställaren 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 19   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 19 Medborgarförslag; Förbjud smällandet av raketer i alla 
tätbebyggda områden i Falun  

Diarienummer KS 72/11 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att smällandet av raketer förbjuds i alla tät-
bebyggda områden i Falun. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-01-05 (bilaga § 19). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

Expeditioner 
Medborgarförslagsställaren 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 20   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 20 Medborgarförslag; Bygg ut friidrottshallen och 110-
metersbana till Skid-VM  

Diarienummer KS 78/11 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att friidrottshallen på Lugnet byggs ut med 
en 110-metersbana till Skid-VM.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-01-03 (bilaga § 20). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 

Medborgarförslagsställaren 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 21   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 21 Medborgarförslag; Saltning av Tunavägen i Falun ska 
upphöra  

Diarienummer KS 88/11 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att saltning av Tunavägen i Falun ska upphö-
ra. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-01-12 (bilaga § 21). 

 Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att trafik- och fritidsnämndens beslut om 
rubricerade medborgarförslag anmäls till kommunfullmäktige. 

Expeditioner 
Medborgarförslagsställaren 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 22   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 22 Medborgarförslag; Hastighetsbegränsning efter Tuna-
vägen i Falun och på Ingarvet 

Diarienummer KS 89/11 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att hastighetsbegränsning efter Tunavägen i 
Falun sänks till 40 km/h för att minska risken för olyckor, ge sänkt bullerni-
vå och förbättra trafiksituationen, medan hastigheten på Ingarvet bör återgå 
till 50 km/h så att yrkestrafiken inte hindras. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-01-12 (bilaga § 22). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 

Medborgarförslagsställaren 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 23M  2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 23 Medborgarförslag; Bygg om vägkorsningen Riksväg 80 - 
Gamla Grycksbovägen/Lövhyddan till en rondell för att 
höja trafiksäkerheten  

Diarienummer KS 93/11 

Ärendet 

I ett medborgarförslag föreslås att vägkorsningen Riksväg 80 - Gamla 
Grycksbovägen/Lövhyddan byggs om till en rondell för att höja trafiksäker-
heten. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-01-07 (bilaga § 23). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Protokollsanteckning 

Kommunfullmäktige förutsätter att trafik- och fritidsnämndens beslut om 
rubricerade medborgarförslag anmäls till kommunfullmäktige. 

Expeditioner 

Medborgarförslagsställaren 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 24   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 24 Medborgarförslag; Upprätta en ny kommunal översikts-
plan  

Diarienummer KS 107/11 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att en ny kommunal översiktsplan upprättas. 
Nuvarande översiktsplan som enligt Plan- och bygglagen ska hållas aktuell, 
är upprättad 1990 och bör därför aktualiseras. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-01-17 (bilaga § 24). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Medborgarförslagsställaren 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 25   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 25 Val av huvudmän i Bjursås Sparbank  

Diarienummer KS 2/11 

Ärendet 
Bjursås Sparbank har vid kontakt med valberedningens ordförande meddelat 
att kommunfullmäktige, enligt ”Reglemente för Bjusås Sparbank” ska utse 
12 huvudmän för fyra år t o m årsstämma 2015. 

Av reglementet framgår att ledamot inte får ha fyllt 70 år före eller under 
det år då mandatperioden utgår. Huvudmannen får inte heller vara anställd 
eller styrelseledamot, revisor eller revisorssuppleant i annan kreditinstitution 

Tidigare behandling 

Kommunfullmäktiges valberedning beslutade den 2 februari 2011 föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
att till huvudmän för Bjursås Sparbank nominera följande 12 ledamöter: 
Stig Andersson, Håkan Hammar, Magnus Norberg, Valter Johansson, Jan 
Sörling, Göran Forsén, Malte Johansson, Stina Snarf, Börje Svensson, Rita 
Björnfot, Xxxx Xxxx och Xxxx Xxxx,  
att  mandattiden är fr o m årsstämman i maj 2011 och fram till den ordinarie 
årsstämman 2015 samt  
att  notera till protokollet att förslag på de två kandidater som saknas lämnas 
vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från valberedningen 2011-02-02, § 1. 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  till huvudmän för Bjursås Sparbank nominera följande 12 ledamöter: 
Stig Andersson, Håkan Hammar, Magnus Norberg, Valter Johansson, 
Jan Sörling, Göran Forsén, Malte Johansson, Stina Snarf, Börje Svens-
son, Rita Björnfot, Monica Jonsson och Sara Ritäkt samt 

att  mandattiden är fr o m årsstämman i maj 2011 och fram till och med den 
ordinarie årsstämman 2015. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 25   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Valda 

Bjursås Sparbank 

Förtroendemannaregistret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 26   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 26 Kompletterande val i Stiftelsen Erik och Anna Lax Min-
nesfond  

Diarienummer KS 2/11 

Ärendet/ Tidigare behandling 
Vid kommunfullmäktigs sammanträde den 9 december 2010 förrättades val 
av ledamöter, ersättare och i vissa fall presidium i övriga organ med kom-
munalt engagemang i Falu kommun för mandatperioden 2010-2014. Stiftel-
sen Erik och Anna Lax Minnesfond kompletteras nu med en ledamot och 
suppleant samt ytterligare en revisor enligt bilaga 2 till protokollet. 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att  utse XXX XX (MP) som ledamot och Daniel Magdic (V) som suppleant  
och Elisabeth Lööf (C) som revisor i Stiftelsen Erik och Anna Lax Min-
nesfond samt 
att  notera till protokollet att förslag på ledamot från Miljöpartiet lämnas vid 
kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunfullmäktige 2010-12-09, § 55/bilaga 2. 

Protokoll från valberedningen 2011-02-02, § 2. 

Yrkanden 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  utse Claes Mankler (S) som ledamot och Daniel Magdic (V) som sup-
pleant och Elisabeth Lööf (C) som revisor i Stiftelsen Erik och Anna 
Lax Minnesfond. 

Expeditioner 
Stiftelsen Erik och Anna Lax Minnesfond 

Valda 

Förtroendemannaregistret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 27   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 27 Val av lekmannarevisorer i de kommunala bolagen  

Diarienummer KS 2/11 

Ärendet/ Tidigare behandling 
När kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 9 december 2010 nomi-
nerade ledamöter, suppleanter, ordförande och 1:e vice ordförande i kom-
munala bolag i Falu kommun fr o m bolagsstämma 2011- intill slutet av 
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, anteckna-
des till protokollet att i vad mån förslag på kandidat saknas i bilaga 3 till 
valberedningens beslut lämnas förslag vid kommunfullmäktiges nästa sam-
manträde. 
Enligt reglementet för revisorerna i Falu kommun ska kommunfullmäktige 
utse lekmannarevisorer till varje direkt eller indirekt helägt aktiebolag. 
Kommunens revisorer har vid sammanträde den 13januari 2011 behandlat 
ärendet och lämnar förslag till beslut.  

Det kan noteras att beslut om förändringar och val i Falu Organisation AB 
och Falun Digital Park AB kommer att behandlas separat vid kommunfull-
mäktiges sammanträde den 10 februari 2011. 

Valberedningens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Skrivelser från Kommunrevisionen, daterade 2011-01-25. 

Protokoll från valberedningen 2011-02-02, § 3. 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  välja följande lekmannarevisorer i kommunala bolag i Falu kommun  
fr o m bolagsstämma 2011—intill slutet av bolagsstämma som följer ef-
ter nästa val till kommunfullmäktige: 

      Falu Stadshus AB: Lars Lundh (S) och Leif Bergh (M), 
Falu kommuns Förvaltnings AB: Leif Bergh (M) och Sören Norlan-
der (V),  
Falu Energi & Vatten AB: Lars Lundh (S) och Sören Norlander (V), 
Falu Kraft AB: Leif Bergh (M), 
Falu Elnät AB: Lars Lundh (S) och Sören Norlander (V),  
Kopparstaden AB: Mikael Joos (MP) och Elisabeth Lööf (C), 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 27   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

      KopparStaden Förvaltning AB: Mikael Joos (MP) och Elisabeth Lööf 
(C) samt 
Västra Falun Fastighets AB: Erik Fagerström (KD) och Margaretha 
Helgesson (FP). 

 

Expeditioner 
Berörda bolag  

Valda 

Förtroendemannaregistret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 28K  2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 28 Kompletterande val av ledamöter, ersättare revisor och 
revisorsersättare i föreningar, bolag och samfund med 
kommunalt engagemang samt avsägelse i Stiftelsen Da-
larnas Museum och fyllnadsval 

Diarienummer KS 2/11 

Ärendet/ Tidigare behandling 
Vid kommunfullmäktigs sammanträde den 9 december 2010 förrättades val 
av ledamöter, ersättare revisor och revisorsersättare i föreningar, bolag och 
samfund med kommunalt engagemang i Falu kommun för mandatperioden 
2010-2014 enligt bilaga 4 till protokollet. Till protokollet noterades att i vad 
mån förslag på kandidat saknas lämnas förslag vid kommunfullmäktiges 
nästa sammanträde.   

Valen kompletteras vid dagens sammanträde med val av lekmannarevisorer 
i Visit Falun Borlänge AB, Falu P AB, Lennheden Vatten AB och avsägelse 
av Mikael Joos som revisor i Stiftelsen Dalarnas Museum samt fyllnadsval, 
enligt bilaga 4 till protokollet. 

Valberedningens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunrevisionen 2011-01-25. 

Avsägelse från Mikael Joos 2011-01-25. 

Protokoll från valberedningen 2011-02-02, § 5. 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  utse Eric C. Westgren (SD) till lekmannarevisor i Visit Falun Borlänge 
AB, 

att  utse Leif Bergh (M) till lekmannarevisor i Falu P AB,  

att  utse Fred Möller (FAP) till lekmannarevisor i Lennheden Vatten AB, 

att  entlediga Mikael Joos (MP) som revisor i Stiftelsen Dalarnas Museum, 

att  utse Leif Bergh (M) till ny revisor i Stiftelsen Dalarnas Museum, 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 28K  2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Berörda bolag  

Stiftelsen Dalarnas Museum 

Valda 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 29V  2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 29 Val av ledamot och suppleant samt revisor och revisor-
ersättare till styrelsen för FINSAM  

Diarienummer KS 2/11 

Ärendet 
Enligt § 4 i förbundsordningen för samordningsförbundet FINSAM-FALUN 
ska varje förbundsmedlem vara representerad i samordningsförbundets sty-
relse med en ledamot och en ersättare. Medlemmar i förbundet är Falu 
kommun, Landstinget Dalarna, Försäkringskassan i Dalarnas län och Ar-
betsförmedlingen.   

Mandattiden är fyra år och räknas från och med den 1 april året efter då val 
till fullmäktige har ägt rum.  

I 12 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
anges att ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen ska utses av kommun-
fullmäktige. Vidare uppställs följande krav för att få väljas som ledamot 
eller ersättare: 

Till ledamot eller ersättare i styrelsen får en medlem utse endast den som är: 
1. ledamot eller ersättare i kommun- eller landstingsfullmäktige, 
2. anställd vid Försäkringskassan, eller 
3. ledamot i länsarbetsnämndens styrelse eller anställd vid länsarbetsnämn-
den. 

Enligt 9 § förbundsordningen för samordningsförbundet FINSAM-FALUN 
ska samordningsförbundets räkenskaper samt styrelsens förvaltning grans-
kas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För samtliga revisorer 
ska personliga ersättare utses. Mandattiden är densamma som för styrelsens 
ledamöter.   

Tidigare behandling 
Valberedningens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från valberedningen 2011-02-02, § 4. 

Yrkanden 

Valberedningens ordförande Susanne Norberg redogör för förslag till beslut 
och yrkar bifall till detsamma. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 29V  2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  utse Mats Dahlström (C) som ledamot och Renée Andersson (S) som 
suppleant,  

att  utse Stig Henrysson (S) som revisor och Sten H Larsson (FAP) som 
revisorersättare samt 

att  mandattiden är från den 1 april 2011 till den 31 mars 2015. 

Expeditioner 
FINSAM-FALUN 

Valda 

Förtroendemannaregistret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 30   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 30 Entledigande av Emma Henning (MP) som ersättare i 
skolnämnden samt fyllnadsval 

Diarienummer KS 2/11 

Ärendet 
Emma Henningsson begär entledigande som ersättare i skolnämnden. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om entledigande från Emma Henning 2011-02-07. 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  tillstyrka att Emma Henning (MP) blir entledigad som ersättare i skol-
nämnden samt 

att  utse Erik Eriksson (MP) som ersättare i skolnämnden. 

Expeditioner 

Emma Henning 

Erik Eriksson 

Skolnämnden 

Förtroendemannaregistret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 31E  2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 31 Entledigande av Maria Korva Johansson (FAP) som le-
damot i kommunfullmäktige och ersättare i skolnämn-
den samt fyllnadsval 

Diarienummer KS 2/11 

Ärendet 

Maria Korva Johansson begär entledigande som ledamot i kommunfullmäk-
tige och ersättare i skolnämnden.  

Beslutsunderlag 
Ansökan om entledigande från Maria Korva Johansson (FAP). 

Yrkanden 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  Maria Korva Johansson (FAP) blir befriad som ledamot i kommunfull-
mäktige och som ersättare i skolnämnden samt 

att  ersättare i skolnämnden utses på nästa kommunfullmäktigesammanträ-
de. 

Expeditioner 
Länsstyrelsen Dalarna inkl avsägelse 

Maria Korva Johansson 

Förtroendemannaregistret 

Skolnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 32   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 32 Ny sammansättning av folkhälsorådet 

Diarienummer KS 28/11, 2/11  

Ärendet 
Folkhälsorådet vill utöka sin sammansättning med en förtroendevald från 
hälso- och sjukvårdsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 
2007 att fastställa genomförandeorganisationen för folkhälsoprogrammet 
daterad den 7 maj 2007. I den står att folkhälsorådet ska ha följande sam-
mansättning;  
Kommunalråd, en övrig majoritetsföreträdare och en oppositionsföreträdare 
från kommunstyrelsen samt två förtroendevalda från hälso- och sjukvårds-
nämnden. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Genomförandeorganisation för folkhälsoprogrammet 2007-05-07.  

Protokoll från kommunfullmäktige 2007-06-14, § 95. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-02-01, § 20. 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  upphäva tidigare beslut av kommunfullmäktige den 14 juni 2007, § 95 
om folkhälsorådets sammansättning samt  

att  folkhälsorådet ska ha följande sammansättning; kommunalråd, en övrig 
majoritetsföreträdare och en oppositionsföreträdare från kommunstyrel-
sen samt tre förtroendevalda från hälso- och sjukvårdsnämnden. 

 

Expeditioner 
Folkhälsorådet 

Förtroendemannaregistret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 33M  2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 33 Medborgarförslag; Tillsätt en parlamentarisk grupp som 
arbetar fram en humankonsekvensbeskrivning för de 
planerade vindkraftsområdena i Falu kommun 

Diarienummer KS 111/11 

Ärendet 

I ett medborgarförslag föreslås att en parlamentarisk grupp tillsätts som ar-
betar fram en humankonsekvensbeskrivning för de planerade vindkraftsom-
rådena. Kommunen har yttrat sig över Bergviks vindkraftsansökan och 
kommer att fatta beslut om vindbruksplan för Falu kommun. Förslagsställa-
ren menar att det i underlagsmaterialet till dessa ärenden saknas en konse-
kvensbeskrivning hur människorna påverkas av den planerade vindkrafts-
etableringen. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-01-26 (bilaga § 33). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

Expeditioner 
Medborgarförslagsställaren 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 34   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 34 Interpellation från Åsa Nilser (FP) Hur ska elevhälsan 
stärkas? 

Diarienummer KS 4/11  

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Åsa Nilser ställer i en interpellation till  
kommunalrådet Jonny Gahnshag frågan Hur ska elevhälsan stärkas? Hon 
vill ha svar på följande frågor : 

Hur har kraven på sk ”basutredningar” påverkat skolhälsovårdens arbetsom-
råden? 

Har även detta (kravet på basutredning) påverkat skolhälsovårdens och so-
cialtjänstens arbetsbelastning negativt? 

Statliga pengar är på väg till skolhälsovården, 650 miljoner för åren 2012 
och 2013 och gäller hela Sverige; men innan dess vad kan du som kommu-
nalråd göra för att Falu kommuns elever, lärare, personal och anhöriga ska 
få tillräckligt med stöd och hjälp från skolhälsovården? 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Åsa Nilser 2011-02-03 (bilaga § 34 ). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  interpellationen får ställas. 

Ordförande Karl-Erik Pettersson meddelar att interpellationen kommer att 
besvaras av skolnämndens ordförande Daniel Riazat. Vidare att interpella-
tionsdebatten behandlas vid nästa sammanträde med kommunfullmäktig. 

Expeditioner 
Daniel Riazat 

Åsa Nilser 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 35I   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 35 Interpellation från Maria Gehlin (FAP) angående "Falu 
kommuns skrivelse" till skolinspektionen med vädjan 
om att ompröva beslutet från Yrkesakademien  

Diarienummer KS 4/11 

Ärendet 

Maria Gehlin (FAP) har i en interpellation beskrivit hur friskolor får till-
stånd att starta och sedan tagit upp YA Frigymnasiums ansökan om fler 
gymnasieplatser som är efterfrågade av idrottare inom cykel, orientering, 
triathlon, simning och skidor för att de ska kunna kombinera elitidrott med 
utbildning här i Falun. Ansökan har avslagits av Skolinspektionen. 

Maria Gehlin önskar svar på följande frågor; 

Vad är den egentliga anledningen till att du har ändrat uppfattning avseende 
Yrkesakademins ansökan till Skolinspektionen? 

Har skrivelsen stöd hos Skolnämndens ordförande Daniel Riazat (V) och 
den rödgröna politiska ledningen i övrigt? 

På vilket sätt inhämtades faktaunderlag till ”Falu Kommuns skrivelse”? Via 
kommunstyrelseförvaltningen? skolförvaltningen? Yrkseakademin? Andra 
politiker? Annat? 

Kan Falu Kommuns övriga friskolor förvänta sig samma behandling av 
kommunstyrelsens ordförande som Yrkesakademin fått? Dvs ett kommunalt 
stöd att få sina avslagsbeslut omprövade av Skolinspektionen? 

Ser du någon uppenbar risk med att ett eventuellt omprövat positivt beslut 
för Yrkesakademin kan komma att överklagas med kommunallagens likstäl-
lighetsprincip som grund? 

Har du för avsikt att, med hjälp av kända fakta, pröva frågan i öppen, de-
mokratisk ordning alternativt komplettera skrivelsen till skolinspektionen 
med ovanstående fakta? 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Maria Gehlin  2011-02-03 (bilaga § 35). 

Svar från Jonny Gahnshag 2011-02-08 (bilaga § 35). 

Delbeslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  interpellationen får ställas. 

Yttranden 
Jonny Gahnshag redogör för sitt svar på interpellationen. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 35I   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Maria Gehlin tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

I debatten yttrar sig Håkan Hammar. 

Beslut 
Ordförande Karl-Erik Pettersson förklarar därefter att debatten är avslutad. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 36I   2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 36 Interpellation från Katarina Gustavsson (KD); angående 
minskning av barngrupper på förskola 

Diarienummer KS 4/11 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson ställer i en interpella-
tion med anledning av majoritetens förslag att vilja minska barngrupperna 
på förskolor i Falu kommun följande frågor till berört råd; 

Vilken strategi kommer ni att använda för att minska barngrupperna på för-
skolor i vår kommun? 

Hur lång tid kommer det att ta för att realisera målet? 

Varifrån medlet kommer att tas? 

Kommer fler barn som står i kö att få plats och i så fall hur snabbt?  

Har ni för avsikt att anställa fler dagbarnvårdare? 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Katarina Gustavsson 2011-02-08 (bilaga § 36). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  interpellationen får ställas och besvaras vid kommunfullmäktiges sam-
manträde den 10 mars 2011. 

Ordförande Karl-Erik Pettersson meddelar att interpellationen kommer att 
besvaras av skolnämndens ordförande Daniel Riazat. 

Expeditioner 

Katarina Gustavsson 

Daniel Riazat 
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Paragraf Sammanträdesdatum 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige T§ 37M  2011-02-10  

 

Justerandes signaturer 

§ 37 Motion från Ove Raskopp (SD); Kommunfullmäktige 
återtar beslut om att bygga nya hoppbackar och utser 
en kommitté som arbetar fram ett hållbart alternativ till 
skid-VM  

Diarienummer KS 154/11 

Ärendet 
Ove Raskopp föreslår i en motion att kommunfullmäktige river upp beslutet att  
bygga nya hoppbackar och utser en kommitté som skyndsamt arbete fram ett för  
Falu kommun hållbart alternativ till VM. Vidare att kommunfullmäktige omedelbart 
utser en arbetsgrupp som ska utreda ”var de skattemedel  som politikerna ansåg sig  
kunna slösa bort på en hoppbacke bäst gör nytta”.  

Beslutsunderlag 
Motion från Ove Raskopp 2011-02-07 (bilaga § 37). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera motionen till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Ove Raskopp 

 

 

Utdragsbestyrkande: 






	 



