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Utdragsbestyrkande: 

§ 150 Uppvaktning av olympiske mästaren Stefan Olsson 

  

Ärendet 
Kommunfullmäktige uppvaktar olympiske mästaren i rullstolstennis (dub-
bel) Stefan Olsson. Uppvaktningen inleds med ett anförande av kommun-
fullmäktiges ordförande Karl-Erik Pettersson. Vid utdelning av blommor 
och gåva medverkar kommunalrådet Susanne Norberg. 

Sänds till 
Stefan Olsson 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 151 Anmälningsärenden 

  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden: 

• Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län om ny ledamot och ny ersät-
tare i kommunfullmäktige fr o m 2012-07-20 t o m 2014-10-31. Ef-
ter avgången ledamot Arne Mellqvist (S) är Lars-Göran Johansson 
(S) ny ledamot och Kim Söderström (S) ny ersättare.  

• Trafik- och fritidsnämndens beslut: Svar på medborgarförslag: 
”Hundrastgårdar i Falun”. Medborgarförslaget avslås. 

• Trafik- och fritidsnämndens beslut: Svar på medborgarförslag: ”Sätt 
vinterdäck på bussarna”. Medborgarförslaget är besvarat.  

• Beslut från Ludvika och Säters kommun avseende bildande av 
gemensam nämnd för upphandlingssamverkan. 

• Återkallande av medborgarförslag ”Inför ett antal regler och be-
stämmelser för att förebygga och slippa framtida skandaler i vår 
kommun”. 

• Protokoll från socialnämnden: Rapportering avseende ej verkställda 
beslut enligt LSS, första kvartalet 2012. 

• Protokoll från Region Dalarna: Varumärket Dalarna – Översyn av 
logotyper för Dalarnas kommuner. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Länsstyrelsen Dalarnas län 2012-07-20. Dnr: KS 2/12. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-08-16, § 85/ tjänsteskrivelse 
2012-06-28/ medborgarförslaget daterat 2012-04-29/ komplettering till 
medborgarförslaget daterat 2012-08-08. Dnr: KS 364/12. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-06-13, § 69/ tjänsteskrivelse 
2012-05-29/ medborgarförslaget daterat 2012-01-27. Dnr: KS 167/12. 

Protokoll från kommunfullmäktige i Ludvika kommun 2012-06-18, § 120/ 
Protokoll från kommunfullmäktige i Säters kommun 2012-06-14, § 63. Dnr: 
KS 303/11.  

Tjänsteanteckning 2012-08-14 avseende återkallande av medborgarförslag/ 
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Utdragsbestyrkande: 

e-post 2012-08-16. Dnr: KS 258/12. 

Protokoll från socialnämnden 2012-05-23, § 108/ tjänsteskrivelse 2012-04-
19. Dnr KS 20/12. 

Protokoll från Region Dalarna 2012-06-05, § 252. Dnr KS 280/11. 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 152 Informationspunkt: "100% måluppfyllelse, en skola som 
går till 11" 

 KS 29/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Skolchef Jonatan Block informerar under rubriken ”100 % måluppfyllelse, 
en skola som går till 11”.   
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Utdragsbestyrkande: 

§ 153 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP), Sten H Larsson 
(FAP), Stefan Clarström (FAP) och Anders Pettersson 
(FAP); Färdigställa skateparken i betong istället för as-
falt och komplettera skateparken med en grönyta för 
allmänheten 

KS 667/11  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Motionen bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 11 
oktober 2012. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Maria Gehlin, Sten H Larsson, Stefan 
Clarström och Anders Pettersson föreslår i motion daterad 2011-12-05 att 
skateparken färdigställs i betong istället för asfalt, att trafik- och fritids-
nämnden uppdras att säkerställa framtida underhållsbehov samt att Falu 
Kommun i sin investeringsplan för 2015 planerar för en intilliggande park 
med grönytor, träd och sittplatser. 

Trafik- och fritidsnämnden beslutade 2012-02-16, § 14, att tillstyrka kom-
munstyrelsen att tillstyrka motionen.  

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är att kommun-
fullmäktige beslutar att tillstyrka motionen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 augusti 2012 att föreslå kommunfull-
mäktige bifalla motionen. 

Beslutsunderlag 
Motion från Maria Gehlin, Sten H Larsson, Stefan Clarström och Anders 
Pettersson daterad 2011-12-05. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-02-16, § 14/ förvaltningens 
tjänsteskrivelse 2012-01-30. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-08-
10. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-08-28, § 131. 

Sänds till 
Motionärerna 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 154 Bolagsordning och ägardirektiv för Kopparstaden AB 

KS 347/12  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1 Förslag till ny bolagsordning för Kopparstaden AB, i enlighet med 
bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-
20, antas. 

2. Förslag till nytt ägardirektiv för Kopparstaden AB, i enlighet med bi-
laga 2 till kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-
20, antas. 

Reservation 
Ove Raskopp ( - ) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet och ekonomikontoret) har i 
samråd med Kopparstaden AB tagit fram förslag till reviderad bolagsord-
ning och ägardirektiv för det helägda kommunala bolaget Kopparstaden AB. 
Revideringen av bolagsordning och ägardirektiv har initierats bland annat 
utifrån ikraftträdandet av ny lagstiftning, lag (2010:879) om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag. Den nya lagen ersätter den tidigare lagen 
(2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag och innehåller regler som får 
till följd att kommunen måste revidera bolagsordning och ägardirektiv för 
Kopparstaden. 

Nu gällande bolagsordning och aktieägaravtal för Kopparstaden antogs av 
kommunfullmäktige 2006-12-14, § 45 och av Kopparstadens bolagsstämma 
2007-03-21. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret och stadskansliet) förslag 
är enligt beslutet 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret och stadskansliet) tjänste-
skrivelse 2012-04-20. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-08-28, § 132. 

Yrkanden 
Susanne Norberg med instämmande från Mats Dahlström: Bifall till kom-
munstyrelsens förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Yttranden 
Carl-Erik Nyström, Linnea Risinger, Ove Raskopp och Daniel Riazat yttrar 
sig i ärendet. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret och stadskansliet) 

Kopparstaden AB 

 
 



 13 (39) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-09-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 155 Förslag till gemensamma arvoden för god man och för-
valtare att gälla från och med år 2013 

KS 466/08  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Det för Överförmyndare i samverkans gemensamma arvode för upp-
drag som god man/ förvaltare enligt Föräldrabalken ska från den 1 
januari 2013 följa Sveriges Kommuners och Landstings rekommen-
dationer enligt cirkulär 7:74. Ersättning för insatser utanför ordinarie 
uppdrag utgår enligt bilaga 2 till Överförmyndare i samverkans skri-
velse daterad 2012-04-19. 

2. Det för Överförmyndare i samverkans gemensamma arvode för upp-
drag som god man enligt 2 § lagen (2005:429) för ensamkommande 
barn, utgår från den 1 januari 2013, för nya uppdrag, med ett fast 
arvode om 4,5 % av prisbasbeloppet per månad och uppdrag samt 
rätt till kostnadsersättning mot uppvisande av kvitto. Utöver arvodet 
utgår resetidsersättning med 35 kr per påbörjad timme. Vid resa med 
huvudmannen till Migrationsverket utgår timarvode med 200 kr per 
timme under förutsättning att Migrationsverket kallat till mötet. 

3. Rätten till schabloniserat arvode upphör när en (1) månad förflutit 
från det att barnet beviljats permanent uppehållstillstånd eller när en 
tillförordnad vårdnadshavare utsetts. Därefter ska kostnaden för 
gode män betalas av respektive kommuns socialförvaltning. 

Sammanfattning 
Den gemensamma regionala samverkansorganisationen, Överförmyndare i 
samverkan (ÖIS), har gjort en översyn av de skilda kommunernas arvodes-
regler och föreslår att det inrättas ett gemensamt arvodesregelverk för god 
man och förvaltare. Motiv för förändringen är att verksamheten blir mer 
kostnadseffektiv (minskad administration kring arvoden och personalen kan 
ägna mer tid åt utveckling/rekrytering). 

Överförmyndarens förslag är enligt beslutet. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet undantaget att det fasta arvodet 
i p. 2 angivits till 2000 kr per månad. 

Beslutsunderlag 
Överförmyndarens och kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjäns-
teskrivelse 2012-08-15/ Överförmyndare i samverkans tjänsteskrivelse 
2012-04-19. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-08-28, § 133. 
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Utdragsbestyrkande: 

Yrkanden 
Susanne Norberg: Bifall till kommunstyrelsens förslag med den av överför-
myndaren föreslagna ändringen att angivna fasta arvodet om 2000 kr i må-
naden i p. 2 av kommunstyrelsens förslag istället anges till ett fast arvode 
om 4,5 % av prisbasbeloppet per månad. 

Sänds till 
Överförmyndaren/ överförmyndare i samverkan 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 156 Kommunalisering av hemsjukvården i Dalarnas län 

  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Avtalet, med bilagor, om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsat-
ser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Dalarnas 
län godkänns. 

2. Avtalet gäller från och med 2013-01-01 under förutsättning att 
kommunfullmäktige i samtliga länets kommuner och landstingsfull-
mäktige fattar motsvarande beslut. 

3. Verksamhetsövergången ska ske 2013-01-07. 

4. Tillsammans med länets övriga kommuner och Dalarnas läns lands-
ting till finansdepartementet hemställa att de länsvisa skattesatserna 
2 § och 3 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk ut-
jämning höjs med 0,23 procentenheter för kommunerna och sänks 
med 0,23 procentenheter för landstinget. 

5. Omvårdnadsnämnden uppdras att tillsammans med socialnämnden 
förbereda övertagandet av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt bo-
ende och inrymma verksamheten inom ramen för den preliminärt be-
räknade ökningen av den kommunalekonomiska utjämningen för 
Falu Kommun, 28 mnkr år 2013. 

6. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Med hänvisning till regeringens ambitioner om en huvudmannaskapsföränd-
ring av hemsjukvården i ordinärt boende beslutade landstingsstyrelsen 
2011-03-28 att uppta förhandling med kommunerna om detta. Utredningen 
har pågått från hösten 2011 till maj 2012. Direktionen för Region Dalarna 
beslutade 2012-06-13 att rekommendera länets kommuner och landsting att 
godkänna ett förslag till avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsat-
ser i ordinärt boende. Projektet omfattar samtliga 15 kommuner i Dalarna 
samt Landstinget Dalarna och omfattar hemsjukvård som bedrivs inom alla 
åldrar i ordinärt boende och som ryms inom primärvårdens uppdrag, förut-
om den hälso- och sjukvård som meddelas av läkare. Re-/habilitering och 
hjälpmedel följer ansvaret för hälso- och sjukvården (HSL 1982:763). Hem-
besök, både planerade och oplanerade samt vissa psykiatriska omvårdnads-
uppgifter inom hemsjukvårdsverksamhet och hembesöksverksamhet ingår 
också i den föreslagna verksamhetsövergången. 

Omvårdnadsnämnden beslutade 2012-06-20 att föreslå kommunfullmäktige 
att besluta i enlighet med beslutet.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Förvaltningens och kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Region Dalarna 2012-06-05, § 248/ tjänsteskrivelse 2012-05-
09/ Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende 
mellan landstinget och kommunerna i Dalarnas län. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2012-06-20, § 80/ förvaltningens tjäns-
teskrivelse 2012-06-18. 

Kommunstyrelsförvaltningens (ekonomikontoret och stadskansliet) tjänste-
skrivelse 2012-08-08. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-08-28, § 134.  

Yrkanden 
Susanne Norberg: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Region Dalarna 

Landstinget i Dalarnas län 

Avesta kommun 

Hedemora kommun 

Ludvika kommun 

Säters kommun 

Smedjebackens kommun 

Borlänge kommun 

Gagnefs kommun 

Leksands kommun 

Rättviks kommun 

Mora kommun 

Orsa kommun 

Vansbro kommun 

Malung-Sälens kommun 

Älvdalens kommun 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret och stadskansliet) 

Omvårdnadsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-09-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 157 Antagande av lokaliseringsstrategi för handel i Falu 
Kommun 

KS 308/12  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Lokaliseringsstrategi för handel i Falu kommun, daterad aug 2012 
antas. Strategin ersätter ”Handelsstrategi för Falun” antagen av 
kommunfullmäktige 2003-10-09. 

Protokollsanteckning 
Kicki Stoor (V), Daniel Riazat (V), Krister Andersson (V) och Eva Ferdeen 
(V) lämnar anteckning till protokollet enligt till paragrafen lagd bilaga. 

Sammanfattning 
Falu kommuns nuvarande Handelsstrategi antogs år 2003. Den har i huvud-
sak fungerat väl men ändå blivit inaktuell, vilket har diskuterat inom Stads-
byggnadsberedningen vid flera tillfällen. Det genomfördes också ett han-
delsseminarium, med i första hand kommunala deltagare, i augusti 2011. 
Mot denna bakgrund fick stadsbyggnadskontoret i september 2011 i upp-
drag av Stadsbyggnadsberedningen att göra en aktualisering och begränsad 
översyn av strategin. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet ovan. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet ovan. Kommunstyrelsen beslu-
tade även för egen del att godkänna redogörelse för remiss daterad 2012-07-
24, att en arbetsgrupp ska tillsättas senast 2012-12-01 som ska komma med 
förslag på hur Falu kommun och handeln tillsammans kan arbeta med kvali-
tet och identitet i Faluns handelsutbud samt beteendepåverkan av konsum-
tionsvanor utifrån miljö- och sociala aspekter, att följande åtgärd tillförs 
folkhälsoprogrammets åtgärdsplan: ”Utveckla samverkan mellan omvård-
nadsförvaltningen och handelns aktörer med syfte att göra handeln mer till-
gänglig för bl.a. anhörigvårdare och deras närstående”, att handel med 
sportartiklar och annat som innebär service till verksamhet på Lugnet tillåts 
inom Lugnetområdet samt att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att 
till kommunfullmäktiges sammanträde revidera strategin i enlighet med de 
tilläggs- och ändringsyrkanden som framställdes vid kommunstyrelsens 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2012-08-15/ inkl. efter kommunstyrelsens sammanträde kompletterad Loka-
liseringsstrategi. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-09-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-08-28, § 135.  

Yrkanden 
Susanne Norberg, Mats Dahlström, Anna Hägglund, Evert Karlsson och 
Knut C.A. Scherman: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
Daniel Riazat, Kicki Stoor och Ove Raskopp yttrar sig i ärendet. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-09-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 158 Verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisions-
berättelse för Region Dalarna avseende räkneskapsåret 
2011 

KS 11/12  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1 Verksamhetsberättelsen noteras till protokollet. 

2. Förbundets årsredovisning för år 2011 godkänns. 

3. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 

Protokollsanteckning 
Christina Haggren anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning eller 
beslut. 

Sammanfattning 
Direktionen i Region Dalarna har avgivit årsredovisning och verksamhets-
berättelse för år 2011. Region Dalarnas medlemmar ska nu behandla och 
fatta beslut om årsredovisningen fastställs samt om förbundsdirektionen 
beviljas ansvarsfrihet. 

Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets direktion beviljas ansvars-
frihet. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Region Dalarnas verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberät-
telse för räkneskapsåret 2011. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-08-28, § 136. 

Yrkanden 
Susanne Norberg: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Region Dalarna 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-09-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 159 Revidering av investeringsbudget för Södra centrum - 
Resecentrum Falun 

  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Utöka investeringsramen för projektet Södra centrum med totalt 52,1 
mnkr för åren 2013-2017. 

2. Inarbeta det utökade investeringsprojektet i höstens budgetprocess 
för 2013-2015 (-2017) och samtidigt göra en politisk omprioritering 
av kommunens redan beslutade investeringsobjekt för framför allt 
2013 och 2014. 

3. Paragrafen justeras den 14 september 2012 kl. 13.00 i Rådhuset i 
Falu Kommun. 

Reservation 
Sten H Larsson (FAP), Anders Pettersson (FAP), Stefan Clarström (FAP), 
Anders Samuelsson ( - ) och Knut C.A. Scherman (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 

Kicki Stoor (V), Krister Andersson (V), Daniel Riazat (V) och Eva Ferdeen 
(V) reserverar sig mot beslutet i enlighet med till paragrafen bilagd motiver-
ing. 

Protokollsanteckning 
Åsa Nilser (FP) och Lars-Erik Måg (FP) för till protokollet att de anser att 
det snarast ska göras en konsekvensbeskrivning av beslutet att utöka inve-
steringsbudgeten för kommunen under åren 2013-2017. 

Jan-Olov Karlsson (S) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog i juni i år budget för 2013 och ekonomisk plan 
för 2014 och 2015. För investeringar redovisas även behoven för åren 2016 
och 2017. Som underlag för investeringsbudgeten har det för utvecklings-
området Södra centrum konstaterats att det funnits en kalkyl som innehållit 
vissa osäkerheter. I arbetet med att utveckla ett resecentrum i Södra centrum 
har under det senaste året en projekteringsförberedande utredning kring 
funktionssamband, utformning och gestaltning genomförts. I detta arbete 
har även ingått att ta fram en aktuell kalkyl. Då inte alla kostnadsslag för 
byggprojektet fanns med i den tidigare kalkylen, visar den nu kompletterade 
beräkningen en kostnadsökning med 52,1 mnkr (period 2013-2017), från 
140,1 mnkr till 192,2 mnkr. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-09-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Trafik- och fritidsnämnden beslutade 2012-08-16 att tillstyrka förslag till 
reviderad investeringsbudget. 

Förvaltningens och kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet ovan. 

Stadsarkitekt Per Grundström föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-08-16, § 91/ förvaltningens 
tjänsteskrivelse 2012-08-15. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-08-
16. 

Yrkanden 
Sten H Larsson, Knut C.A. Scherman och Anders Samuelsson: Återremiss 
för en översyn där etappindelning föreslås tillsammans med åtgärder där det 
totala investeringsbeloppet reduceras. 

Kicki Stoor: Avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Susanne Norberg, Mats Dahlström, Åsa Nilser, Ragnar Kroona, Linnea Ris-
inger, Lilian Eriksson, Lars Jerdén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
Daniel Riazat och Krister Andersson yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena i ordning enligt nedan vilket 
fullmäktige godkänner. 

Först ställer ordföranden proposition på Sten H Larssons m.fl. yrkande om 
återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att fullmäktige beslu-
tar att ärendet ska avgöras idag. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Susanne Norbergs m.fl. yrkande 
att bifalla kommunstyrelsens förslag mot Kicki Stoors yrkande att avslå 
detsamma och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med Susanne Nor-
bergs m.fl. yrkande. 

Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden  

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 

 
 





 22 (39) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-09-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 160 Anslag ur Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond 

KS 431/12  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tre sökande anslag enligt nedan 

1. SMU (Svenska Missionskyrkans Ungdom) i Falun 6.000 kr. 

2. Falu Vävstuga 6.000 kr. 

3. RIA Hela Människan i Falun 13.000 kr. 

Sammanfattning 
Till Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond har under år 2012 inkommit tre 
ansökningar om anslag. Stiftelsens resultat visar att det för räkneskapsåret 
2011 finns disponibla medel att utdela till ett belopp av 27.690. 

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 15 augusti 2012 att överlämna 
ansökningarna till kommunfullmäktige med förslag att bevilja de tre sökan-
dena anslag enligt beslutet 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet ovan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från Stiftelsen Falu Stadsbesparingsfond 2012-08-15/ ansökning-
ar. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-08-28, § 138. 

Yrkanden 
Susanne Norberg: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Falu Stads Besparingsfond 

Sökandena 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-09-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 161 Inrättande av Kulturskola i Falun 

KS 193/11  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med uppdraget att åter-
komma till kommunfullmäktige med ett konkret förslag inkluderan-
de organisation, budget och tilltänkt lokal. 

Sammanfattning 
Utredningen ”Framtidens Kulturskola i Falun” har tagits fram på uppdrag av 
kommunstyrelsens allmänna utskott. Kommunstyrelsen och kommunfull-
mäktige ska fatta beslut i frågan. 

Förvaltningens förslag är enligt kommunstyrelsens förslag undantaget andra 
punkten under kommunstyrelsen beslutar för egen del. 

Kommunstyrelsens förslag är att kommunfullmäktige beslutar: 
- Kultur- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att, i enlighet med ut-

redningen ”Framtidens Kulturskola i Falun” och kommunstyrelse-
förvaltningens förslag, inrätta en kulturskola med Dans- och  musik-
skolan, Naturskolan, Konstgrafiska Verkstan, Arenan och Gruv-
bäckens  Kulturcentrum som grund samt med en fritidsgård i  an-
slutning till verksamheten. En närmare utredning om möjligheten att 
inkludera Teknikverkstan i Kulturskolan bör göras. 

- Den nya kulturskolan placeras organisatoriskt under kultur- och 
ungdomsnämnden. 

- Kultur- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att detaljutforma kul-
turskolan med utbud, organisation, lokaler och budget. Skolans cen-
trala lokaler ska finnas i Falu centrum. 

- Kulturskolan ska ha världsarv och hållbar utveckling som inriktning. 
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ändra respektive nämnds regle-

mente i enlighet med föreslagna förändringar. 
Kommunstyrelsen beslutade även för egen del, under förutsättning av kom-
munfullmäktiges beslut enligt ovan: 

- Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) får i uppdrag att 
i samverkan med kultur- och ungdomsnämnden ta fram förslag på 
lokaler för kulturskolan i centrala Falun där det även ska finnas rum 
för en central fritidsgård och möjlighet för övriga kulturaktörer i Fa-
lun (föreningar, studieförbund, länskulturinstitutioner med flera att 
ha verksamhet). 

- Kommundirektören ges i uppdrag att löpande, var tredje månad, 
återredovisa genomförandet av Kulturskolan vad avser organisation, 
lokaler, budget och personal. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-09-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-08-17/ utredning/ re-
missvar. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-08-28, § 139. 

Yrkanden 
Susanne Norberg och Linnea Risinger: Bifall till kommunstyrelsens förslag 
med tillägg att fastställa att den nya Kulturskolans verksamhet på samma 
sätt som idag ska vara avgiftsfri när den ingår som en del i ordinarie under-
visning på skoltid, att skolnämnden i samverkan med kultur- och ungdoms-
nämnden får i uppdrag att ta fram förslag på kulturgarantier som utgår från 
att Kulturskolans verksamhet ska vara en resurs som bidrar till att målupp-
fyllelsen förskolan och grundskolan ökar, att kulturgarantierna ska faststäl-
las av komunfullmäktige årligen med början i januari 2013 samt att kultur 
och ungdomsnämnden får i uppdrag att, så länge som kulturbussar och ska-
pande skolmedel finns att tillgå, säkerställa skolornas transporter till Kul-
turskolan inom ramen av de 8 mkr. Transporterna ska gälla verksamhet 
inom kulturgarantierna och särskilt beakta barnen i Faluns ytterområden. 

Daniel Riazat: Bifall till kommunstyrelsens förslag undantaget p. 4 att kul-
turskolan ska ha världsarv och hållbar utveckling som inriktning på vilken 
det yrkas avslag. 

Knut C.A. Scherman, Åsa Nilser, Katarina Gustavsson, Mats Dahlström, 
Christina Haggren: Återremiss.  

Yttranden 
Ove Raskopp, Jan-Olof Montelius och Sven-Erik Bertell yttrar sig i ärendet.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena i ordning vilken fullmäktige 
godkänner. Först prövas Knut C.A. Schermans m.fl. yrkande om återremiss 
och för vad fall kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag 
ställs proposition på Susanne Norbergs m.fl. yrkande mot Daniel Riazats 
yrkande.  

Ordföranden ställer så proposition på Knut C.A. Schermans m.fl. yrkande 
om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att fullmäktige 
beslutar att ärendet skall återremitteras.  

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för att ärendet 
ska avgöras idag. Nej-röst för att ärendet ska återremitteras. 

Omröstningsresultat 
Med 30 ja-röster, 28 nej-röster, 1 avstående ledamot samt 2 frånvarande 
ledamöter finner ordföranden, i enlighet med regelverket för minoritetsåter-
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-09-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

remiss i 5 kap 36 § kommunallagen, att kommunfullmäktige beslutat att 
ärendet ska återremitterats (omröstningsbilaga § 161).  

De ledamöter som stött yrkandet på återremiss enas om motivering att ären-
det återremitteras till kommunstyrelsen med uppdraget att återkomma till 
kommunfullmäktige med ett konkret förslag inkluderande organisation, 
budget och tilltänkt lokal. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-09-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 162 Sammanträdesordning 2013 

 KS 551/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Kommunfullmäktiges sammanträdesordning för år 2013, daterad 
2012-08-27, fastställs. 

Sammanfattning 
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att sammanträdesordningen 
för kommunfullmäktige ska faställas senast i december månad. 

Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesordning för kommunfullmäktige 2013, daterad 
2012-08-27. 

Sänds till 
Nämnder/ styrelser (inkl. sammanträdesordning) 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-09-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 163 Motion från Christer Falk (S): Effektivisera vid eventuellt 
majoritetsskifte 

KS 518/12  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Christer Falk föreslår i motion att fullmäkti-
ge beslutar att utreda möjligheterna att anpassa tiden för valet av nämndord-
förande. 

Beslutsunderlag 
Motion från Christer Falk diarieförd 2012-08-28 (bilaga § 163). 

Sänds till 
Motionären 

Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-09-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 164 Medborgarförslag: Förebyggande åtgärder för att undvi-
ka felaktigheter och oegentligheter i kommunen 

KS 494/12  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås ett antal regler och bestämmelser för att fö-
rebygga och undvika skandaler i kommunen.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2012-08-17 (bilaga § 164). 

Yrkanden 
Ordförande Karl-Erik Pettersson: Medborgarförslaget överlämnas till kom-
munstyrelsen för handläggning och beslut. 

Erik Eriksson: Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfull-
mäktige beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.  

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för bifall till 
ordförandens förslag. Nej-röst för bifall till Erik Erikssons förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 11 ja-röster, 42 nej-röster, 1 avstående ledamot samt 7 frånvarande 
ledamöter finner ordföranden att medborgarförslaget remitteras till kom-
munstyrelsen (omröstningsbilaga § 164). 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-09-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 165 Medborgarförslag: Avlopp och vatten till hushållen mel-
lan vattenverket och Rogsjön 

KS 468/12  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att en avloppsledning och en dricksvattens-
ledning läggs i befintlig vattenledning från Rogsjön till Falun för hushållen 
mellan vattenverket och Rogsjön då ny ledning från Amsberg är i drift.   

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2012-07-18 (bilaga § 165). 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren  

Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-09-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 166 Medborgarförslag: Utegym i anslutning till populära mo-
tionsområden 

KS 490/12  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Medborgarförslaget överlämnas till trafik- och fritidsnämnden för 
handläggning och beslut.  

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att trafik- och fritidsnämndens beslut an-
mäls till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att utegym i trä iordningsställs vid Lugne-
tområdet, Stångtjärn och/eller Kålgården. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat den 14 augusti 2012 (bilaga § 166). 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren  

Trafik- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-09-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 167 Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i Falu Energi 
och Vatten AB 

KS 2/12  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Anders Engström (S) utses till ersättare i styrelsen för Falu Energi 
och Vatten AB. 

Sammanfattning 
Berit Nykvist entledigades från uppdraget som ersättare i Falu Energi och 
Vatten AB vid fullmäktiges sammanträde den 14 juni 2012. Till protokollet 
noterades att ny ersättare skulle utses vid fullmäktiges sammanträde den 13 
september 2012. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Berit Nykvist 2012-06-01. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-06-14, § 147. 

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

Sänds till 
Anders Engström 

Falu Energi och Vatten AB 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-09-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 168 Entledigande som ledamot i kommunfullmäktige samt 
entledigande av och fyllnadsval till uppdrag som leda-
mot i skolnämnden 

KS 2/12  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1 Carin Gustafsson (S) entledigas från uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige och skolnämnden. 

2. Peje Michaelsson (S) utses till ledamot i skolnämnden. 

Sammanfattning 
Carin Gustafsson har inkommit med begäran om entledigande från uppdra-
gen som ledamot i kommunfullmäktige, skolnämnden, Leader Falun Bor-
länge och Landbyggdsgruppen. De två sistnämnda behandlas av kommun-
styrelsen.  

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Carin Gustafsson (S) daterad 2012-08-27 
respektive 2012-09-03. 

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

Sänds till 
Carin Gustafsson 

Peje Michaelsson 

Länsstyrelsen Dalarna (inkl. avsägelsen av 2012-09-03) 

Skolnämnden 

Förtroendemannaregistret  

 
 



 33 (39) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-09-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 169 Entledigande som ersättare i socialnämnden, god man 
och förtroendeman Hemvärnet samt fyllnadsval 

KS 2/12  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Ove Stegunger (FAP) entledigas från uppdragen som ersättare i so-
cialnämnden, god man enligt fastighetsbildningslagen (1970:988), 
samt förtroendeman Hemvärnet. 

2. Janina Bengtsdotter (FAP) utses till ersättare i socialnämnden. 

Protokollsanteckning 
Ny god man enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) och förtroendeman 
Hemvärnet utses vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 oktober 
2012. 

Sammanfattning 
Ove Stegunger har inkommit med begäran om entledigande från uppdragen 
som ersättare i socialnämnden, god man, förtroendeman Hemvärnet och 
politisk kontaktperson LSS (väljs av socialnämnden). 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Ove Stegunger daterad 2012-06-14. 

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

Sänds till 
Ove Stegunger 

Janina Bengtsdotter 

Länsstyrelsen Dalarna 

Hemvärnet 

Socialnämnden 

Förtroendemannaregistret 

 
 



 34 (39) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-09-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 170 Entledigande av ledamot i skolnämnden samt fyllnads-
val 

KS 2/12  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Viktor Zakrisson (S) entledigas från uppdraget som ledamot i skol-
nämnden. 

2. Jessica Mjöberg (S) utses till ledamot i skolnämnden. 

3. Markus Larsson (S) utses till ersättare i skolnämnden. 

Sammanfattning 
Viktor Zakrisson har inkommit med begäran om entledigande från uppdra-
get som ledamot i skolnämnden. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Viktor Zakrisson daterad 2012-07-31. 

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

Sänds till 
Viktor Zakrisson 

Jessica Mjöberg 

Markus Larsson 

Skolnämnden 

Förtroendemannaregistret 

 

 
 



 35 (39) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-09-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 171 Entledigande och fyllnadsval till uppdrag som ledamot 
och 1:e vice ordförande i trafik- och fritidsnämnden 

KS 2/12  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Sofie Valtersson (V) entledigas från uppdragen som ledamot och 1:e 
vice ordförande i trafik- och fritidsnämnden. 

2. Marie Arvidsson (V) utses till ledamot och 1:e vice ordförande i tra-
fik- och fritidsnämnden. 

3. Ola Norrlander (V) utses till ersättare i trafik- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 
Sofie Valtersson har inkommit med begäran om entledigande från uppdra-
gen som ledamot och 1:e vice ordförande i trafik- och fritidsnämnden, om-
bud i samrådsgrupp Lugnet (väljs av trafik- och fritidsnämnden) samt parti-
representant i Daltrafik AB (väljs av kommunstyrelsen).    

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Sofie Valtersson daterad 2012-08-28. 

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

Sänds till 
Sofie Valtersson 

Marie Arvidsson 

Ola Norrlander 

Trafik- och fritidsnämnden 

Förtroendemannaregistret 

 
 



 36 (39) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-09-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 172 Entledigande av ledamot i trafik- och fritidsnämnden 
samt fyllnadsval 

KS 2/12  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Dan Westerberg (C) entledigas från uppdraget som ledamot i trafik- 
och fritidsnämnden. 

2. Börje Grönros (C) utses till ledamot i trafik- och fritidsnämnden. 

3. Sara Thunmarker-Telde (C) utses till ersättare i trafik- och fritids-
nämnden. 

4. Beslutet enligt de tre punkterna ovan träder ikraft den 1 oktober 
2012. 

Sammanfattning 
Dan Westerberg har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget 
som ledamot i trafik- och fritidsnämnden från och med den 1 oktober 2012. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Dan Westerberg 2012-08-20. 

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

Sänds till 
Dan Westerberg 

Börje Grönros 

Sara Thunmarker-Telde 

Förtroendemannaregistret 

Trafik- och fritidsnämnden 

 
 



 37 (39) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-09-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 173 Entledigande som ledamot i Förvaltningsbolaget Hög-
skolefastigheten Lugnet KB samt fyllnadsval 

 KS 2/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Arne Mellqvist (S) entledigas från uppdraget som ledamot i Högsko-
lefastigheten Lugnet KB. 

2. Berit Nykvist (S) utses till ledamot för Högskolefastigheten Lugnet 
KB. 

Sammanfattning 
Arne Mellqvist har sedan tidigare begärt enledigande från förtroendeupp-
drag pga. flytt. Nu fråga om uppdraget som som ledamot i Högskolefastig-
heten Lugnet KB. 

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

Sänds till 
Arne Mellqvist 

Berit Nykvist 

Högskolefastigheten Lugnet KB 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-09-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 174 Entledigande och fyllnadsval av styrelseledamot i Lug-
net i Falun AB 

KS 2/12  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Caroline Nyberg Wass (S) entledigas från uppdraget som styrelsele-
damot i Lugnet i Falun AB. 

Protokollsanteckning 
Ny styrelseledamot till Lugnet i Falun AB utses vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 11 oktober 2012. 

Sammanfattning 
Caroline Nyberg Wass har inkommit med begäran om entledigande från 
uppdraget som styrelseledamot i Lugnet i Falun AB. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Caroline Nyberg Wass daterad 2012-08-21. 

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

Sänds till 
Caroline Nyberg Wass 

Förtroendemannaregistret 

Lugnet i Falun AB 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-09-13 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 175 Interpellation från Agneta Ängsås (C) och  Carl-Erik Ny-
ström (C) ställd till kommunalrådet Jonny Gahnshag (S): 
Åtgärder för att motverka att Bjursås, Sågmyra, Enviken 
och Svärdsjös befolkning minskar 

KS 4/12  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Interpellationen får ställas. 

Protokollsanteckning 
Till protokollet noteras att interpellationen besvaras på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 22 november 2012. 

Sammanfattning 
Agneta Ängsås och Carl-Erik Nyström ställer i en interpellation till kom-
munalrådet Jonny Gahnshag en rad frågor angående åtgärder för att motver-
ka att Bjursås, Sågmyra. Enviken och Svärdsjös befolkning minskar. 

Beslutsunderlag 
Interpellation daterad 2012-09-12 (bilaga § 175). 

Sänds till 
Interpellanterna 

Kommunstyrelsens ordförande 
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