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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige    2010-04-08  
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 41   2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Anna Hägglund 
Carl-Erik Nyström 
Dan Westerberg, frånvarande Gunilla Barkar 
Göran Vestlund 
Agneta Ängsås 

Falupartiet 
Stefan Clarström 
Sten H Larsson 
Maria Korva Johansson, frånvarande Kjell Hjort 
Anders Pettersson 
Maria Gehlin 

Folkpartiet 
Lars-Erik Måg 
Åsa Nilser 
Börje Svensson 
Kerstin Söderbaum Fletcher 

Miljöpartiet 
Lars Broman  
Richard Holmqvist 
Linnéa Risinger 
Inger Olenius 

Vänsterpartiet 
Krister Andersson, frånvarande Stefan Nyrén 
Sören Johansson 
Daniel Magdic, frånvarande 

Kristdemokraterna 
Katarina Gustavsson 
Håkan Nohrén 
Ingrid Näsman 
 
Ej tjänstgörande ersättare: 
Leif Bergh (M), Göte Persson (C), Rolf Axelsson (FAP), Kjell Hjort (FAP) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 41   2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Innehållsförteckning 

§ 41 Anmälningsärenden.......................................................................6 

§ 42 Information om Falu Energi & Vatten AB:s verksamhet..............7 

§ 43 Svar på motion från Jonny Gahnshag (S), Yvonne 
Nygårds (S), Arne Mellqvist (S) och Christer Falk (S): 
Bygg cykelväg Falun-Borlänge tillsammans med nya 
vattenledningen..............................................................................8 

§ 44 Svar på motion från Gunilla T. Barkar (C): Byggande av 
äldreboenden ute på landsbygden i Falu kommun ......................10 

§ 45 Godkännande av exploateringsavtal för östra delen av 
Dalregementet..............................................................................12 

§ 46 Antagande av detaljplan för Östra delen av 
Dalregementet..............................................................................14 

§ 47 Beslut om revidering och förlängning av delmål i 
folkhälsoprogrammet och miljöprogrammet ...............................17 

§ 48 Antagande av föreslagna ändrade föreskrifter om 
avfallshantering för Falu kommun ..............................................19 

§ 49 Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning per 
2010-02-24 inte slutförts .............................................................21 

§ 50 Redovisning av motioner vilkas beredning per   2010-
02-24 inte slutförts.......................................................................22 

§ 51 Entledigande av Leif Bergh (M) som ledamot och vice 
ordförande i byggnadsnämnden samt fyllnadsval .......................24 

§ 52 Fyllnadsval av kommunrevisor och lekmannarevisor .................25 

§ 53 Motion från Gunilla Barkar (C): Återinföra 
skolköksundervisning på schemat ...............................................26 

§ 54 Motion från Krister Andersson (V): Höj det kommunala 
bidraget till pensionärs- och handikapporganisationer 
verksamma i Falu kommun .........................................................27 

§ 55 Medborgarförslag från Anders Stål: Smidigare in- och 
utfart från nya Slätta till riksväg 50.............................................28 

§ 56 Medborgarförslag från Ragnhild Höglund: Sysselsätt 
arbetslösa som erhåller socialbidrag med att hålla rent på 
gångvägar ....................................................................................29 

§ 57 Medborgarförslag från Christer Skytt: Asfaltera 
järnvägsspåret mellan Falun och Grycksbo till gång- och 
cykelväg i likhet med sträckan Karlstad - Deje...........................30 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 41   2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 58 Information om ärende som utgår; Förköp av fastigheten 
Falun Götgården 9:1 ....................................................................31 

§ 59 Motion från Kjell Hjort (FAP) och Maria Gehlin (FAP): 
Badvakter och badplatsskötare till kommunens 
utomhusbad (KS 276/10).............................................................32 

§ 60 Motion från Carin Gustafsson (S) och Jonny Gahnshag 
(S): Bättre vägvisning och informationstavlor i Falun ................33 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 41   2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 41 Anmälningsärenden 

Ärendet 

Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden: 

• Revisionsrapport: Övergripande ansvarsgranskning med inriktning 
mot intern kontroll 

• Beslut i trafik- och fritidsnämnden om medborgarförslag från Fred-
rik Ernlund angående förbättringsåtgärder av cykelvägen mellan 
Vika och Kniva 

• Beslut i trafik- och fritidsnämnden om medborgarförslag från Johan 
Lindgren: Inrätta ett "speakers corner" på något befintligt torg i cen-
trala Falun 

Beslutsunderlag 
Kommunrevisionens granskningsrapport 2010-02-26.  
Diarienummer KS 223/10. 
Sammanfattning i handlingarna, rapporten i sin helhet är utsänd till kom-
munstyrelsens sammanträde 2010-03-30. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2010-03-17, § 20/yttrande 2010-
03-01. 
Diarienummer KS 597/09. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2010-03-17, § 21/yttrande 2010-
03-02. 
Diarienummer KS 641/09. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ta anmälningsärendena till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 42   2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 42 Information om Falu Energi & Vatten AB:s verksamhet 

Diarienummer KS 29/10 

Ärendet 
Information om Falu Energi & Vatten AB:s verksamhet. 

VD Bengt Gustafsson informerar. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ta informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 
Falu Energi & Vatten AB 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 43Sv  2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 43 Svar på motion från Jonny Gahnshag (S), Yvonne Ny-
gårds (S), Arne Mellqvist (S) och Christer Falk (S): Bygg 
cykelväg Falun-Borlänge tillsammans med nya vatten-
ledningen  

Diarienummer KS 689/09 

Ärendet 
Jonny Gahnshag, Yvonne Nygårds, Arne Mellqvist och Christer Falk före-
slår i en motion daterad den 5 oktober 2009: 
Att Falu kommun tillsammans med Falu Energi & Vatten och Borlänge 
kommun undersöker möjligheten att samförlägga en cykelväg tillsammans 
med den nya vattenledningen mellan Falun och Borlänge, och återkommer 
med förslag på hur detta kan ske.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att motio-
nen är besvarad med hänvisning till den förvaltningsgemensamma tjänste-
skrivelsen den 18 januari 2010. 

Tidigare behandling 

Trafik- och fritidsnämnden föreslår den 17 februari 2010 kommunfullmäk-
tige besluta enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag är att med hänvisning till den förvaltningsge-
mensamma tjänsteskrivelsen daterad 2010-01-18 anse motionen besvarad.  

Beslutsunderlag 

Motion från Jonny Gahnshag, Yvonne Nygårds, Arne Mellqvist och Chris-
ter Falk daterad 2009-10-05. 

Trafik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-02-02. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2010-02-17, § 5. 

Gemensam tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnads-
kontoret, ekonomikontoret), trafik- och fritidsförvaltningen och Falu Energi 
och Vatten AB 2010-01-18. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-03-01. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-03-16, § 38. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-03-30, § 52. 

Yrkanden  
Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 43Sv  2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  med hänvisning till den förvaltningsgemensamma tjänsteskrivelsen    
daterad 2010-01-18 anse motionen besvarad. 

 

Expeditioner 
Jonny Gahnshag, Yvonne Nygårds, Arne Mellqvist och Christer Falk 

Trafik- och fritidsförvaltningen  

Falu Energi och Vatten AB 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 44Sv  2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 44 Svar på motion från Gunilla T. Barkar (C): Byggande av 
äldreboenden ute på landsbygden i Falu kommun 

Diarienummer KS 802/09 

Ärendet 
Gunilla T Barkar föreslår i en motion att Kopparstaden får i uppdrag att sna-
rast utreda möjligheterna att bygga hyresfastigheter med några få mindre 
lägenheter. Dessa ska byggas på landsbygden och användas som senior- 
eller trygghetsbostäder.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att Koppar-
staden ges i uppdrag att arbeta vidare med olika boendelösningar för äldre 
och att motionen härmed är besvarad. 

Tidigare behandling 
Kopparstaden, omvårdnadsförvaltningen, kommunfastigheter och stads-
byggnadskontoret utredde tillsammans på uppdrag av kommunledningen 
2009 behovet av bostäder för äldre kommuninvånare. Rapporten presentera-
des i april 2009 för kommunledningen. 

Omvårdnadsnämnden beslutade 2010-01-20 att ge omvårdnadsförvaltningen 
i uppdrag att bibehålla kontakten med Kopparstaden angående möjligheten 
att särskilt anvisa lämpliga lägenheter till äldre personer samt att överlämna 
tjänsteutlåtandet som omvårdnadsnämndens yttrande över motionen. 

Kommunstyrelsens förslag är att Kopparstaden ges i uppdrag att arbeta vi-
dare med olika boendelösningar för äldre på landsbygden samt att motionen 
härmed är besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion från Gunilla T. Barkar 2009-11-25. 

Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-01-07. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2010-01-20, § 3. 

Svar från Kopparstaden 2010-01-13. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-03-01. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-03-16, § 39. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-03-30, § 53. 

Yrkanden 
Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 44Sv  2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Yttrande 
Gunilla T. Barkar yttrar sig avseende motionens behandling. 

Catharina Hjortzberg-Nordlund, Carin Gustafsson, Katarina Gustavsson, 
Erich Colberg och Christina Haggren yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  Kopparstaden AB ges i uppdrag att arbeta vidare med olika boendelös-
ningar för äldre på landsbygden samt 

att  motionen därmed är besvarad. 

 

Expeditioner 
Gunilla T. Barkar 

Omvårdnadsnämnden 

Kopparstaden AB 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 45   2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 45 Godkännande av exploateringsavtal för östra delen av 
Dalregementet 

Diarienummer KS 70/10 

Ärendet 
Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för ett handelsområde i östra de-
len av Dalregementet. Ett förslag till exploateringsavtal som bl.a. reglerar 
marköverlåtelser och anläggningsarbeten har upprättats med fastighetsäga-
ren Vasallen Falun Exploatering AB.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att avtalet 
med Vasallen Falun Exploatering AB om exploatering av handelsområde 
inom östra delen av Dalregementet godkänns. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutar den 2 februari 2005, att ställa 
sig positiv till att ny detaljplan för handelsområde mellan Dalregementet 
och Norslund prövas. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott har den 21 april 2009, yttrat sig över 
samrådsversionen av detaljplanen. 

Kommunstyrelsens förslag är att godkänna avtal med Vasallen Falun Explo-
atering AB om exploatering av handelsområde inom östra delen av Dalre-
gementet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-03-02. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-03-16, § 40. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-03-30, § 54. 

Yrkanden  
Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna avtal med Vasallen Falun Exploatering AB om exploatering 
av handelsområde inom östra delen av Dalregementet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 45   2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Vasallen Falun Exploatering AB 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 46   2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 46 Antagande av detaljplan för Östra delen av Dalregemen-
tet 

Diarienummer KS 529/08 

Ärendet 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett område för handel med skrymman-
de varor med en byggrätt på ca 12000 m² bruttoarea. Området mellan be-
byggelsen norr om Gammelvägen och riksväg 80 föreslås som naturområde 
för rekreation och fritid.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att detalj-
planen för Östra delen av Dalregementet ska antas. 

Tidigare behandling 
Stadsbyggnadskontoret fick av kommunstyrelsens utvecklingsutskott den 28 
februari 2005, i uppdrag att upprätta detaljplan för en tomt för volymhandel 
vid riksväg 80, Lugnetleden. Planarbetet inleddes med att ett detaljplane-
program upprättades vilket antogs av kommunfullmäktige den 14 februari 
2008. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade under samrådet den 21 
april 2009, att förslaget till detaljplan för Östra delen av Dalregementet änd-
ras så att byggrätten inte får delas upp i butiksytor understigande 1000 m2, 
att marken mellan exploateringsområdet och bostadsbebyggelsen komplette-
ras med avgränsande vegetation samt att i övrigt lämna förslag till detaljplan 
för Östra delen av Dalregementet utan erinran. 

Byggnadsnämnden godkände planförslaget för antagande den 3 mars 2010. 

Kommunstyrelsens förslag är i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen utvecklingsutskott 2005-02-28, § 27. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2008-02-14, § 15. 

Protokoll från kommunstyrelsen utvecklingsutskott 2009-04-21, § 55. 

Protokoll från byggnadsnämnden 2010-03-03, § 35. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-03-03. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-03-16, § 41. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-03-30, § 55. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 46   2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Yrkanden  
Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Richard Holmqvist: Lägg till i beslutet att ytterligare utbyggnad av handels-
området vid Östra delen av Dalregementet inte får ske utan en miljökonse-
kvensbeskrivning som beskriver konsekvenserna av de samlade planerna för 
utbyggnad av hela handelsområdet. 

Mikael Rosén: Avslag på Richard Holmqvists tilläggsyrkande ovan. 

Yttrande 
Anna Hägglund yttrar sig i ärendet. 

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

Först ställer ordföranden proposition på Mikael Roséns förslag på bifall till 
kommunstyrelsens förslag, att anta detaljplanen för Östra delen av Dalre-
gementet och finner att kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Richard Holmqvists tilläggsyr-
kande mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för 
Richard Holmqvists tilläggsyrkande och nej-röst för avslag. 
Omröstningsresultat: 25 ja-röster, 33 nej-röster, 3 ledamöter är frånvarande 
(omröstningslista bilaga § 46). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  anta detaljplanen för Östra delen av Dalregementet. 

Reservation 
Richard Holmqvist (MP), Linnea Risinger (MP), Lars Broman (MP), Inger 
Olenius (MP), Stefan Nyrén (V), Bengt Holmqvist (S) och Roza Güclü He-
din (S) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Richard Holmqvist (MP) lämnar sitt tilläggsyrkande som protokollsanteck-
nig: 
Ytterligare utbyggnad av handelsområdet vid Östra delen av Dalregementet 
får inte ske utan en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver konsekven-
serna av de samlade planerna för utbyggnad av hela handelsområdet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 46   2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 47 B   2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 47 Beslut om revidering och förlängning av delmål i folk-
hälsoprogrammet och miljöprogrammet 

Diarienummer KS 227/10 

Ärendet 
Delmålen i Falu kommuns lokala miljöprogram och folkhälsoprogram har 
som målår, med något undantag, 2010. En revidering av programmen kan 
påbörjas tidigast 2011 och nuvarande delmål behöver därför förlängas att 
gälla även 2011.  

Kommunstyrelseförvaltningen (miljö) föreslår att delmålen i Falu kommuns 
lokala miljöprogram och folkhälsoprogram förlängs att gälla till och med 
2011 och att kommunstyrelseförvaltningen (miljö) får i uppdrag att samord-
na revideringen av programmen under 2011. 

Tidigare behandling 
Utvecklingsutskottet fick senast en lägesrapport om programmen den 15 
september 2009. 

Falu kommuns lokala miljöprogram och Falu kommuns lokala folkhälso-
program antogs i kommunfullmäktige den 13 september 2007. 

Kommunstyrelsens förslag är förlänga delmålen i Falu kommuns lokala 
miljöprogram att gälla till och med 2011 och delmålen i Falu kommuns lo-
kala folkhälsoprogram att gälla till och med 2012 samt att uppdra åt kom-
munstyrelsen att samordna revideringen av programmen under 2011. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (miljö) tjänsteskrivelse 2010-03-01. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-03-16, § 42. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-03-30, § 56. 

Yrkanden  
Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  förlänga delmålen i Falu kommuns lokala miljöprogram att gälla till och 
med 2011 och delmålen i Falu kommuns lokala folkhälsoprogram att 
gälla till och med 2012 samt 

att  uppdra åt kommunstyrelsen att samordna revideringen av programmen 
under 2011. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 47 B   2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (miljö) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 48   2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 48 Antagande av föreslagna ändrade föreskrifter om av-
fallshantering för Falu kommun 

Diarienummer KS 198/10 

Ärendet 
Miljönämnden och Falu Energi & Vatten AB (FEV) har konstaterat behov 
av att nuvarande föreskrifter om avfallshantering för Falu kommun föränd-
ras för att förenkla för medborgarna och samtidigt effektivisera handlägg-
ningen för miljöförvaltningen och FEV.  

Kommunstyrelseförvaltningen (miljökontoret) föreslår att de föreslagna 
ändrade föreskrifter om avfallshantering för Falu kommun, såsom de pre-
senteras i PM och bilaga daterade den 2 februari 2010, ska antas. 

Tidigare behandling 
Nuvarande lokala föreskrifter om avfallshantering i Falu kommun trädde i 
kraft den 15 mars 2007 efter beslut i kommunfullmäktige den 8 februari 
2007. 

Utvecklingsutskottets förslag är i enlighet med förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag är anta föreslagna ändrade föreskrifter om av-
fallshantering för Falu kommun, såsom de presenteras i PM och bilaga date-
rade den 2 februari 2010, att gälla från den 1 juli 2010. 

Beslutsunderlag 
Föreskrifter om avfallshantering Falu kommun 2007-01-03. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2007-02-08, § 20. 

Protokoll från miljönämnden 2010-02-10, § 4. 

Gemensamt PM från miljöförvaltningen och Falu Energi & Vatten AB 
2010-02-02. 

Kommunstyrelseförvaltningens (miljökontoret) tjänsteskrivelse 2010-03-02. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-03-16, § 43. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-03-30, § 57. 

Yrkanden  
Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttrande 
Åsa Nilser, Bo Jönsson och Anna Hägglund yttrar sig i ärendet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 48   2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  anta föreslagna ändrade föreskrifter om avfallshantering för Falu kom-
mun, såsom de presenteras i PM och bilaga daterade den 2 februari 
2010, att gälla från den 1 juli 2010. 

 

Expeditioner 
Miljönämnden  

Falu Energi & Vatten AB 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 49   2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 49 Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning per 
2010-02-24 inte slutförts 

Diarienummer KS 23/10 

Ärendet 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning 
årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden 
redovisa de medborgarförslag vilkas beredning då ännu inte slutförts.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att redovisning av 
medborgarförslag vilkas beredning per 2010-02-24 inte slutförts ska tas till 
protokollet. 

Tidigare behandling 
Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 
8 oktober 2009. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan. Utvecklingsut-
skottet beslutade även för egen del att uppdra till kommunstyrelseförvalt-
ningen att förbättra rutinen för information till förslagsställaren om ärendets 
hantering. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-03-01. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-03-16, § 44. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-03-30, § 58. 

Yrkanden  
Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ta kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av med-
borgarförslag vilkas beredning per den 24 februari 2010, inte slutförts 
till protokollet. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 50

2010-
  2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 50 Redovisning av motioner vilkas beredning per   
2010-02-24 inte slutförts 

Diarienummer KS 23/10 

Ärendet 
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning 
årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden 
redovisa de motioner vilkas beredning då ännu inte slutförts. 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2000-03-16, att bifalla motion 
om förbättrad redovisning av ej besvarade motioner, har redovisningen 
kompletterats med en kolumn där nämnder/styrelser/KS-kontor ska ange när 
berörd remissinstans avser att besvara motionen. I ärenden där den sista 
kolumnen ej ifyllts har remissinstanserna, trots påminnelse inför samman-
ställningen, ej angett när motionerna ska vara besvarad. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att redovisning av 
motioner vilkas beredning per 2010-02-24 inte slutförts ska tas till protokol-
let. 

Tidigare behandling 
Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 
8 oktober 2010. 

Allmänna utskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan. Allmänna utskottet 
beslutade även för egen del att kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 
ska komplettera redovisningen för motion 1 och 2 med uppgift i tid-
plan/kommentar, till kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars 2010.  

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-03-02/ 
redovisning av ej slutförda motioner per 2010-02-24 (reviderad i enlighet 
med allmänna utskottets beslut 2010-03-17). 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-03-17, § 28. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-03-30, § 59. 

Yrkanden  
Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige Proto

kollsa
  2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ta kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av motio-
ner vilkas beredning per 2010-02-24 inte slutförts till protokollet. 

Protokollsanteckning 
Till protokollet antecknas att Karl-Erik Pettersson meddelar att motion från 
Jonny Gahnshag (S), Roza Güclü Hedin (S), Lena Johnsson (S), Karl-Erik 
Pettersson (S); Se över kommunservice och hur kommunen arbetar med 
arbetsmarknadsfrågor återtas, skriftlig bekräftelse sänds till kommunstyrel-
sen. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 51En  2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 51 Entledigande av Leif Bergh (M) som ledamot och vice 
ordförande i byggnadsnämnden samt fyllnadsval 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet 
Leif Bergh avsäger sig uppdraget som ledamot och vice ordförande i bygg-
nadsnämnden från den 1 maj 2010. 

Moderaterna nominerar Håkan Hammar som ny ledamot och vice ordföran-
de i byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Leif Bergh daterad 2010-03-27. 

Yrkanden 

Valberedningens ordförande Mats Dahlström redogör för förslag till beslut 
och yrkar bifall till detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  entlediga Leif Bergh (M) som ledamot och vice ordförande i bygg-
nadsnämnden fr.o.m. den 1 maj 2010 samt 

att  utse Håkan Hammar (M) som ny ledamot och vice ordförande i bygg-
nadsnämnden fr.o.m. den 1 maj 2010. 

 

Expeditioner 

Byggnadsnämnden 

Entledigade/valda 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliets förtroendemannaregister) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 52   2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 52 Fyllnadsval av kommunrevisor och lekmannarevisor 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet/Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 mars 2010 att entlediga Fred Möller 
(M) som kommunrevisor, vidare som lekmannarevisor i Falu Energi & Vat-
ten AB inklusive Lennheden Vatten AB, Falu Kraft AB, Västra Falun Fas-
tighets AB, Falu P AB fr.o.m. den 1 maj 2010. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2010-03-11, § 30. 

Yrkanden 

Valberedningens ordförande Mats Dahlström redogör för förslag till beslut 
och yrkar bifall till detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  utse Leif Bergh (M) som kommunrevisor och vice ordförande i kom-
munrevisionen, fr.o.m. den 1 maj 2010, 

att  utse Lars Lundh (S) som lekmannarevisor i Falu Energi & Vatten AB 
inklusive Lennheden Vatten AB och Falu Kraft AB fr.o.m. den 1 maj 
2010 —intill slutet av bolagsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige samt 

att  utse Leif Bergh (M) som lekmannarevisor i Västra Falun Fastighets AB 
och Falu P AB fr.o.m. den 1 maj 2010 —intill slutet av bolagsstämma 
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  

Protokollsanteckning 

Lekmannarevisor i Lennheden Vatten AB ska enligt bolagsordningen vara 
samma som gäller för Falu Energi & Vatten AB. 

Expeditioner 
Valda  

Kommunrevisionen, Falu Energi & Vatten AB, Lennheden Vatten AB, Falu 
Kraft AB, Västra Falun Fastighets AB och Falu P AB 

Kommunstyrelseförvaltningen (förtroendemannaregistret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 53   2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 53 Motion från Gunilla Barkar (C): Återinföra skolköksun-
dervisning på schemat  

Diarienummer KS 237/10 

Ärendet 
Gunilla Barkar föreslår i en motion att skolnämnden ska få i uppdrag att 
undersöka möjligheten att på nytt införa skolköksundervisning på högstadiet 
i våra kommunala skolor. 

Beslutsunderlag 
Motion från Gunilla Barkar diarieförd 2010-03-12 (bilaga § 53). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Expeditioner 

Gunilla Barkar 

 

 

 





 27 (33) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 54M   2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 54 Motion från Krister Andersson (V): Höj det kommunala 
bidraget till pensionärs- och handikapporganisationer 
verksamma i Falu kommun  

Diarienummer KS 238/10 

Ärendet 

Krister Andersson föreslår i en motion att det kommunala bidraget till pen-
sionärs- och handikapporganisationer verksamma i Falu kommun höjs till 
50 kr per år och medlem. 

Beslutsunderlag 
Motion från Krister Andersson diarieförd 2010-03-12 (bilaga § 54). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera motionen till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Krister Andersson 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 55M   2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 55 Medborgarförslag från Anders Stål: Smidigare in- och 
utfart från nya Slätta till riksväg 50              

Diarienummer KS 246/10 

Ärendet 
Kommunmedborgaren Anders Stål föreslår att förutsättningarna för en smi-
digare in- och utfart från nya Slätta till riksväg 50 utreds.              

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Anders Stål 2010-03-15 (bilaga § 55). 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Anders Stål 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 56M   2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 56 Medborgarförslag från Ragnhild Höglund: Sysselsätt 
arbetslösa som erhåller socialbidrag med att hålla rent 
på gångvägar  

Diarienummer KS 229/10 

Ärendet 

Kommunmedborgaren Ragnhild Höglund föreslår att arbetslösa som erhål-
ler socialbidrag ska sysselsättas med att hålla rent på gångvägar. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Ragnhild Höglund diariefört 2010-03-09 (bilaga § 
56). 

  Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Ragnhild Höglund 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 57M   2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 57 Medborgarförslag från Christer Skytt: Asfaltera järn-
vägsspåret mellan Falun och Grycksbo till gång- och 
cykelväg i likhet med sträckan Karlstad - Deje 

Diarienummer KS 254/10 

Ärendet 

Kommunmedborgaren Christer Skytt föreslår att järnvägsspåret mellan Fa-
lun och Grycksbo ska asfalteras till gång- och cykelväg i likhet med sträck-
an Karlstad – Deje. 
Förslagsställaren hänvisar också till www.klaralvsbanan.se/content för vida-
re information. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Christer Skytt diariefört 2010-03-18, kompletterat 
2010-03-25 (bilaga § 57). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Christer Skytt 

http://www.klaralvsbanan.se/content
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 58   2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 58 Information om ärende som utgår; Förköp av fastighe-
ten Falun Götgården 9:1 

Diarienummer KS 260/10 

Ärendet 
Informerades att ärende ”Förköp av fastigheten Falun Götgården 9:1” utgår 
från dagordningen då Falu kommun förvärvat fastigheten och förköp inte är 
aktuellt längre. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 59M   2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 59 Motion från Kjell Hjort (FAP) och Maria Gehlin (FAP): 
Badvakter och badplatsskötare till kommunens utom-
husbad (KS 276/10) 

Diarienummer KS 276/10 

Ärendet 

Kjell Hjort och Maria Gehlin föreslår i en motion att Falu Kommun snarast 
ser över möjligheten att utbilda och säsongsanställa ungdomar som badvak-
ter/badplatsskötare för kommunens badplatser. 

Beslutsunderlag 
Motion från Kjell Hjort och Maria Gehlin daterad 2010-03-29 (bilaga § 59). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera motionen till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Kjell Hjort och Maria Gehlin 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 60M   2010-04-08  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 60 Motion från Carin Gustafsson (S) och Jonny Gahnshag 
(S): Bättre vägvisning och informationstavlor i Falun  

Diarienummer KS 275/10 

Ärendet 
Carin Gustafsson och Jonny Gahnshag föreslår i en motion att Falu Kom-
mun utreder hur tydligare skyltning till Faluns stads- och kommundelar, 
besöksmål och boende från riksvägarna kan utformas samt hur infartstavlor-
na kan förses med elektronisk information. 

Beslutsunderlag 
Motion från Carin Gustafsson och Jonny Gahnshag daterad 2010-03-29  
(bilaga § 60). 

Yttrande 
Mikael Rosén yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera motionen till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Carin Gustafsson och Jonny Gahnshag 

 



  
                                Falun  

www.s-info.se/falun 

Exempel på bra skyltning från 
riksväg till besöksmål 

 

Motion: Bättre vägvisning samt 

informationstavlor i Falun. 
Turist- och besöksnäringen är en för hela Dalarna en viktig fråga för 
näringsliv och arbetstillfällen. Falu kommun är inget undantag. 
Trots att vi har många attraktiva besöksmål så har Falun blivit en ort 
som man far förbi i hög utsträckning. För att istället stanna i 
Siljansområdet eller Sälen.  
 

Statistiken visar tydligt att så är fallet. Inresta till Falun övernattar i snitt 1,6 
nätter medan motsvarande siffra för Siljansområdet är 6,5 nätter. 

För att förändra detta behövs flera konkreta åtgärder, en del av dessa 
åtgärder ansvarar kommunen själva för. En del behövs det även ett 
samarbete med Vägverket.  

En konkret fråga är skyltningen från väg 80 och 50 med tydligare 
hänvisningar till Falu centrum och olika stads- och kommundelar. Vidare 
bör elektroniska skyltar med aktuell information om aktuella arrangemang 
mm placeras vid de fyra in- och utfarterna. 

Skyltningen bör också förbättras mot attraktiva turistmål, Gruvan – 
Lugnet – Främby Udde osv. Det här gäller självklart alla delar av 
kommunen; Carl Larssongården, Linné bröllopsstuga med flera.  

Samma sak gäller vägvisningen till hotell, vandrarhem och campingar. 
som, likt i många städer på kontinenten, skulle kunna skyltas tydligt från 
riksvägarna (se skisserat exempel här intill). 

Vi yrkar med stöd av ovanstående: 

att Falu Kommun utreder hur tydligare skyltning till Faluns stads- och 
kommundelar, besöksmål och boende från riksvägarna kan utformas samt 
hur infartstavlorna kan förses med elektronisk information.    

 
Carin Gustafsson (S)  Jonny Gahnshag (S) 
Ledamot av kommunfullmäktige Oppositionsråd 

2010-03-29

Så här skulle hotell, vandrarhem och 
campingar/stugbyar kunna skyltas  
vid våra riksvägar (exemplet visar från 
RV 50 söderut, i höjd med Österå). 


	 



