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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige    2010-11-25  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Utdragsbestyrkande: 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum  2010-11-25  
Datum när anslaget sätts upp 2010-12-07   
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

  
Utses att justera Renée Andersson        Lilian Eriksson 
Justeringens plats och tid Falu kommun, Rådhuset 2010-12-07 

Exkl. §§ 25 som justerats 2010-11-25 
Justerade paragrafer 24 - 37 
Underskrifter 

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

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Renée Andersson                  Lilian Eriksson 

 

Plats och tid Kristinehallen Bergmästaregatan, Falun, kl. 13.15-17.15 

Presidium Ordförande: 
Förste vice ordförande: 
Andre vice ordförande: 

Karl-Erik Pettersson 
Lars Broman 
Lars-Erik Måg 

Ledamöter och  
ersättare 

Se nästa sida  

Övriga deltagare Budgetchef Christina Fredricks 
Ekonomichefen 
Monica Enarsson (S) § 27 
Kanslichefen 
Nämndadministratör Kerstin Bryskhe Persson 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige    2010-11-25  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Ordinarie ledamöter:  ersättare vid detta sammanträde: 

Socialdemokraterna 
Arne Mellqvist  
Carin Gustafsson 
Christer Falk  
Christina Knutsson 
Claes Mankler, del av § 27, 28-37 Ingvar Sahlander, §§ 24-26, del av 27                  
Jonny Gahnshag 
Karl-Erik Pettersson 
Lars Jerdén 
Lena Johnsson 
Margareta Källgren 
Monica Jonsson 
Mustafa Güclü  
Ragnar Kroona    
Renée Andersson 
Susanne Norberg 
Yvonne Nygårds 
Maria Silferplatz-Thunström   
Evert Karlsson, frånvarande Jonas Lennerthson 
Roger Jansson, frånvarande Lars-Göran Johansson 
Ashti Azrafshan, frånvarande Sven-Erik Bertell 
Staffan Nilsson 
Berit Nyqvist 
Krister Johansson 

Moderaterna 
Bo Wickberg 
Catharina Hjortzberg-Nordlund 
Christina Haggren 
Erich Colberg 
Göran Forsén 
Jan-Olof Montelius 
Lilian Eriksson 
Mikael Rosén 
Leif Bergh 
Annika Larsson 
Rolf Gunnarsson 
Sanna Jansson Nordqvist 
Alice Jensen Kjellberg 
Lars Runnsvik, frånvarande Håkan Hammar 

 

Utdragsbestyrkande: Justerandes signaturer 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

24T
  2010-11-25  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Centerpartiet 
Agneta Ängsås 
Anna Hägglund 
Carl-Erik Nyström 
Dan Westerberg 
Mats Dahlström 

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

Folkpartiet 
Lars-Erik Måg 
Åsa Nilser 

Miljöpartiet 
Lars Broman  
Linnéa Risinger 
Richard Holmqvist 
Sara Ritäkt 

Vänsterpartiet 
Krister Andersson 
Daniel Riazat  
Kicki Stoor 
Stefan Nyrén 

Kristdemokraterna 
Katarina Gustavsson    
Ulrika Westin 
Sverigedemokraterna 
Knut C.A. Scherman 

Ove Raskopp 
Partipolitiskt obunden 
Anders Samuelsson 
Ej tjänstgörande ersättare: Ingvar Sahlander (S), del av § 27, Mariann Prosell (S), Mikaela Johnsson(S), 
Bertil Eek (M), Christer Carlsson (M), §§ 24-25, del av § 26, Kerstin Wåghäll (M), Birgitta Hiertner (M), 
Börje Svensson (FP), Håkan Nohrén (KD), Ingrid Näsman (KD), Erik Eriksson (MP), Maria Daniels (MP), 
Eva Ferdeen (V) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

24T
  2010-11-25  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Innehållsförteckning 

§ 24 Anmälningsärenden.......................................................................5 

§ 25 Entledigande av Yvonne Jacobsson (S) som 2:e vice 
ordförande i skolnämnden samt fyllnadsval..................................6 

§ 26 Kompletterande val av kommunrevisor till 
kommunrevisionen ........................................................................7 

§ 27 Beslut om budget 2011 samt ekonomisk flerårsplan 
2012-2013......................................................................................8 

§ 28 Antagande av avfallstaxa för 2011 ..............................................16 

§ 29 Antagande av VA taxa för 2011..................................................17 

§ 30 Förslag om vissa justeringar avseende arvodesnivåer 
under mandatperioden 2011-2014...............................................19 

§ 31 Svar på interpellation från Lars Jerden (S) till 
omvårdnadsnämndens ordförande Catharina Hjortzberg-
Nordlund (M); Hur ser du på det förmånliga avtal som 
slutits med Carema? ....................................................................22 

§ 32 Medborgarförslag: Cykelväg mellan Falun – Grycksbo .............23 

§ 33 Motion från Knut C.A.Scherman (SD): Åtgärder för att 
snygga upp strandvägssidan av Tisken........................................24 

§ 34 Motion från Åsa Nilser (FP): Hur ser det ut med 
jämställdheten i skolan i Falun? ..................................................25 

§ 35 Medborgarförslag: Minnesskrift om stads- och 
kommunfullmäktiges verksamhet i Falun inför 150 års 
jubileet 2012 ................................................................................26 

§ 36 Medborgarförslag: Ansöka och vara värd för Särskolans 
Rikskonferens 2013 .....................................................................27 

§ 37 Motion från Sten H Larsson (FAP); 
Upphörande/omprövning av beslut att överge vattentäkt 
Rogsjön för nyetablering Lennheden i samarbete med 
Borlänge kommun .......................................................................28 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

24T
  2010-11-25  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 24 Anmälningsärenden 

Ärendet 

• Från omvårdnadsnämnden; Statistikrapport/sammanställning till 
kommunens revisorer samt kommunfullmäktige enligt Socialtjänst-
lagen 16 Kap. 6f § och 6h §. 2:a kvartalet 2010. 

• Protokoll från omvårdnadsnämnden avseende ej verkställda beslut 
kvartal 3, 2010 sekretess. 

• Omvårdnadsnämndens beslut: Svar på medborgarförslag från Per 
Pettersson om inrättande av Träffpunkt Bjursås. 

• Kommunstyrelsens beslut: Svar på medborgarförlag från Karl-Erik 
Darvell Nya fastigheter byggs i första hand av trä. 

Beslutsunderlag 

Statistikrapport/sammanställning från omvårdnadsnämnden 2010-10-13. 
Diarienummer KS 372/10. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2010-10-20, § 116. 
Diarienummer KS 372/10. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2010-10-20, § 110/Medborgarförslag. 
Diarienummer KS 208/10. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-10-26 § 203/Medborgarförslag.  
Diarienummer KS 553/09. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ta anmälningsärendena till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 25E  2010-11-25  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 25 Entledigande av Yvonne Jacobsson (S) som 2:e vice 
ordförande i skolnämnden samt fyllnadsval 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet 
Yvonne Jacobsson avsäger sig uppdraget som 2:e vice ordförande i skol-
nämnden men sitter kvar som ledamot under återstoden av innevarande 
mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Yvonne Jacobsson 2010-11-15. 

Yrkanden 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  entlediga Yvonne Jacobsson (S) från uppdraget som 2:e vice ordförande 
i skolnämnden,  

att  utse Monica Enarsson (S) till 2:e vice ordförande i skolnämnden samt 

att  omedelbart justera beslutet. 

 

Expeditioner 
Skolnämnden 

Valda  

Kommunstyrelseförvaltningen (förtroendemannaregistret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 26   2010-11-25  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 26 Kompletterande val av kommunrevisor till kommunrevi-
sionen 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet/Tidigare behandling 
I reglementet för revisionen i Falu kommun anges att kommunen har samma 
antal revisorer som antal partier som finns representerade i kommunfull-
mäktige. Revisionsordföranden ska utses från ett minoritetsparti och de öv-
riga revisorerna ska utses från de resterande i kommunfullmäktige represen-
terade partierna. 

Kommunfullmäktige förrättade val av revisorer vid sammanträde den 4 nov 
varvid noterades till protokollet att Sverigedemokraterna lämnar partiets 
förslag till revisor vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

Sverigedemokraterna föreslår att Eric C. Westgren ska utses till kommunre-
visor. 

Beslutsunderlag 
Sverigedemokraternas förslag 2010-11-05. 

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 kommunrevisor. 

 

Expeditioner 
Vald 

Kommunstyrelseförvaltningen (förtroendemannaregistret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

27T
  2010-11-25  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 27 Beslut om budget 2011 samt ekonomisk flerårsplan 
2012-2013 

Diarienummer KS 1/10 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2010 att anta budget för Falu 
kommun 2011 med planeringsdirektiv och ekonomisk flerårsplan 2012-
2013. Den nya politiska majoriteten lämnar reviderat beslutsunderlag upp-
rättat till kommunstyrelsens sammanträde den 16 november 2010.  

Moderaterna, Centerpartiet, Falupartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet 
(Falualliansen = oppositionen) redovisar förslag till ändringar, i nya majori-
tetens förslag, i budgetbeskrivning daterad den 22 november 2010. 

Ärendet har MBL-förhandlats den 22 november 2010. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag till beslut är  
att revidera budget 2011 fastställd av kommunfullmäktige 10 juni 2010, 
att fastställa finansiella mål och riktlinjer för vad som är god ekonomisk 
hushållning enligt vad som framgår av avsnitt 3 i dokumentet Budget 2011, 
Ekonomisk flerårsplan 2012-2013, 
att fastställa driftbudget för 2011-2013 för kommunstyrelsen och nämnder-
na i enlighet med vad som anges i budgetdokumentet och dess att-satser, 
att för kommunen i 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, 
att fastställa i budgetdokumentet redovisad resultat-, kassaflödes- och ba-
lansbudget för år 2011 samt 
att uppdra åt kommunstyrelsen och nämnderna att upprätta verksamhets-
plan och budget utifrån angivna prioriteringar och fastställd ram för år 2011 
enligt budgetdokumentet. 

Beslutsunderlag 
Nya majoritetens förslag till justering av budget 2011.  

MBL-protokoll daterat 2010-11-22. 

Falualliansens förslag till budget 2011, daterad 2010-11-22. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-11-16, § 2. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) ramsammanställning  
2010-11-25. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

27T
  2010-11-25  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Delbeslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna de beslutsunderlag som ordföranden presenterat i ärendet. 

Delbeslut om procedurfrågorna vid ärendets behandling 

Ordförande Karl-Erik Pettersson redogör för det förslag till tidsdisposition 
och arbetsgång som gruppledarna ställt sig bakom: 
Kommunfullmäktige behandlar ändringsyrkanden från Falualliansen för 
driftramarna enligt ekonomikontorets sammanställning. 
Enligt överenskommelse mellan gruppledarna ställs proposition på ekono-
miska ramar som helhet för respektive nämnd och kommunstyrelsen. 

Turordningen av inledningsanförandena enligt följande: En företrädare för 
majoriteten – Socialdemokraterna, och en företrädare för oppositionen – 
Moderaterna, inleder. Övriga partier tar vid i följande ordning; Centerparti-
et, Miljöpartiet, Falupartiet, Vänsterpartiet, Folkpartiet, Sverigedemokrater-
na och Kristdemokraterna. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna av ordföranden föreslagen turordning av inledningsanföran-
dena och arbetsgång. 

Inledning av ärendets behandling och respektive gruppledares inled-
ningsanförande 
Budgetchef Christina Fredricks ger en omvärldsbeskrivning i ekonomiska 
termer och redogör för skatteunderlagets utveckling. 

Jonny Gahnshag, Socialdemokraterna (S) redogör för nya majoritetens för-
slag till revidering av budget 2011 med ekonomiskflerårsplan 2012-2013 
efter kommunfullmäktiges beslut den 10 juni 2010 och yrkar att kommun-
fullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Mikael Rosén, Moderaterna (M) redogör för Falualliansens (oppositionens) 
förslag till ändringar i budgetbeskrivning daterad den 22 november 2010 
(ändringsyrkandena framgår av bilaga till § 27) och yrkar bifall till Falualli-
ansens förslag till anslag för nämndernas driftverksamhet och föreslår vidare 
att driftramarna för 2011 till 2013 fastställs till samma belopp och att de 
belopp som frigörs i förekommande fall i förslaget tillförs den så kallade 
bufferten hos kommunstyrelsen.  

Mats Dahlström håller Centerpartiets (C) inledningsanförande och yrkar 
bifall till Falualliansens förslag. 

Richard Holmqvist håller Miljöparitets (MP) inledningsanförande och in-
stämmer i Jonny Gahnshags bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

27T
  2010-11-25  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sten H Larsson håller Falupartiets (FAP) inledningsanförande och yrkar 
bifall till Falualliansens förslag. 

Krister Andersson håller Vänsterpartiets (V) inledningsanförande och in-
stämmer i Jonny Gahnshags bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag.  

Lars-Erik Måg håller Folkpartiets (FP) inledningsanförande och yrkar bifall 
till Falualliansens förslag. 

Knut C.A. Scherman håller Sverigedemokraternas (SD) inledningsanföran-
de och meddelar att partiet inte kommer att delta i beslutet. 

Ulrika Westin håller Kristdemokraternas (KD) inledningsanförande och 
yrkar bifall till Falualliansens förslag. 

Allmänpolitisk debatt 
Anna Hägglund inleder den allmänpolitiska debatten och i den deltar sedan 
Mikael Rosén, Jonny Gahnshag, Staffan Nilsson, Lilian Eriksson, Bo Wick-
berg, Agneta Ängsås, Anders Samuelsson, Monica Enarsson, Richard 
Holmqvist, Jonas Lennerthson, Sten H Larsson, Renée Andersson, Katarina 
Gustavsson, Susanne Norberg, Krister Andersson, Sara Ritäkt, Åsa Nilser, 
Sven-Erik Bertell, Linnea Risinger, Ove Raskopp, Jan-Olof Montelius, Lena 
Johnsson och Daniel Riazat. 

Staffan Nilsson, Susanne Norberg, Sara Ritäkt, Sven-Erik Bertell och Lena 
Johnsson instämmer i Jonny Gahnshags bifallsyrkande till kommunstyrel-
sens förslag. 

Anna Hägglund, Lilian Eriksson, Bo Wickberg, Agneta Ängsås, Katarina 
Gustavsson och Jan-Olof Montelius instämmer i Mikael Roséns bifallsyr-
kande till Falualliansens förslag. 

Ordföranden förklarar härefter att den allmänpolitiska debatten är avslutad. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande propositionsordning vilken kommunfullmäk-
tige godkänner; 

Först prövas de avvikelser mellan majoritetens och Falualliansens förslag 
som framgår i kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) ramsam-
manställning 2010-11-25 (bilaga § 27). 

Därefter prövas ej avvikande förslag för nämnder och styrelser enligt ram-
sammanställningen. 

Slutligen prövas kommunstyrelsen föreslag i övrigt.   

 

KOMMUNSTYRELSEN 

Majoritetens förslag; 
att kommunstyrelsens anslag för driftverksamhet år 2011 fastställs till 231 
514 tkr och godkänna ekonomisk flerårsplan för år 2012 och 2013 uppgåen-
de till 232 144 tkr respektive 229 840 tkr. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

27T
  2010-11-25  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Falualliansens förslag; 
att kommunstyrelsens anslag för driftverksamhet år 2011 fastställs till 
246 714 tkr och godkänna ekonomisk flerårsplan för år 2012 och 2013 upp-
gående till 255 340 tkr respektive 254 318 tkr. 

Ordförande ställer proposition på majoritetens förslag mot Falualliansen 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt majoritetens för-
slag. 

Beslut om kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  kommunstyrelsens anslag för driftverksamhet år 2011 fastställs till 231 
514 tkr och godkänner ekonomisk flerårsplan för år 2012 och 2013 upp-
gående till 232 144 tkr respektive 229 840 tkr. 

 

TRAFIK & FRITIDSNÄMNDEN 

Majoritetens förslag; 
att trafik- & fritidsnämndens anslag för driftverksamheten år 2011 fastställs 
till 158 709 tkr och godkänna ekonomisk flerårsplan för driftverksamhet för 
år 2012 och 2013 uppgående till 161 708 tkr respektive 160 949 tkr. 

att trafik- & fritidsnämndens driftanslag för kollektivtrafik och färdtjänst 
50 082 tkr och godkänna ekonomisk flerårsplan för driftverksamhet för år 
2012 och 2013 uppgående till 50 583 tkr respektive 51 342 tkr. 

Falualliansens förslag; 
att trafik- & fritidsnämndens driftanslag för kollektivtrafik och färdtjänst år 
2011 utökas med 300.000 kronor för att tillhandahålla trafik till Krondiket 
fram till sommaren och utgör då 209 091 tkr, driftverksamhet för år 2012 
och 2013 föreslås uppgå till 208 791 tkr respektive 208 791 tkr. 

Ordförande ställer proposition på majoritetens förslag mot Falualliansen 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt majoritetens för-
slag. 

Beslut om trafik & fritidsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  trafik- & fritidsnämndens anslag för driftverksamheten år 2011 fastställs 
till 158 709 tkr och godkänna ekonomisk flerårsplan för driftverksamhet 
för år 2012 och 2013 uppgående till 161 708 tkr respektive 160 949 tkr. 

att  trafik- & fritidsnämndens driftanslag för kollektivtrafik och färdtjänst 
50 082 tkr och godkänna ekonomisk flerårsplan för driftverksamhet för 
år 2012 och 2013 uppgående till 50 583 tkr respektive 51 342 tkr. 

 



 12 (28) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

27T
  2010-11-25  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

KULTURNÄMNDEN 

Majoritetens förslag; 
att kulturnämndens anslag för driftverksamheten år 2011 fastställs till  
49 428 tkr och godkänna ekonomisk flerårsplan för driftverksamhet för år 
2012 och 2013 uppgående till 49 928 tkr respektive 50 428 tkr. 

Falualliansens förslag; 
att kulturnämndens anslag för driftverksamheten år 2011 fastställs till  
49 428 tkr och godkänna ekonomisk flerårsplan för driftverksamhet för år 
2012 och 2013 uppgående till 49 428 tkr respektive 49 428 tkr. 

Ordförande ställer proposition på majoritetens förslag mot Falualliansen 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt majoritetens för-
slag. 

Beslut om kulturnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  kulturnämndens anslag för driftverksamhet år 2011 fastställs till 49 428 
tkr och godkänner ekonomisk flerårsplan för år 2012 och 2013 uppgå-
ende till 49 928 tkr respektive 50 428 tkr. 

 

SKOLNÄMNDEN 

Majoritetens förslag; 
att skolnämndens anslag för driftverksamhet år 2011 fastställs till 1 083 898 
tkr och godkänna ekonomisk flerårsplan för år 2012 och 2013 uppgående till 
1 088 398 tkr respektive 1 090 398 tkr. 

Falualliansens förslag; 
att skolnämndens anslag för driftverksamhet år 2011 fastställs till 1 073 898 
tkr och godkänna ekonomisk flerårsplan för år 2012 och 2013 uppgående till 
1 073 898 tkr respektive 1 073 898 tkr. 

Ordförande ställer proposition på majoritetens förslag mot Falualliansen 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt majoritetens för-
slag. 

Beslut om skolnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  skolnämndens anslag för driftverksamhet år 2011 fastställs till 
1 083 898 tkr och godkänner ekonomisk flerårsplan för år 2012 och 
2013 uppgående till 1 088 398 tkr respektive 1 090 398 tkr. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

27T
  2010-11-25  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

SOCIALNÄMNDEN 

Majoritetens förslag; 
att socialnämndens anslag för driftverksamheten år 2011 fastställs till 428 
658 tkr och godkänna ekonomisk flerårsplan för driftverksamhet för år 2012 
och 2013 uppgående till 427 854 tkr respektive 426 636 tkr.  

att socialnämndens driftanslag för ekonomiskt bistånd år 2011 fastställs till 
80 406 tkr och godkänna ekonomisk flerårsplan för driftverksamhet för år 
2012 och 2013 uppgående till 81 210 tkr respektive 82 428 tkr. 

Falualliansens förslag; 
att socialnämndens anslag för driftverksamhet år 2011 fastställs till 503 564 
tkr och godkänna ekonomisk flerårsplan för år 2012 och 2013 uppgående till 
504 368 tkr respektive 505 586 tkr. 

 
Ordförande ställer proposition på majoritetens förslag mot Falualliansen 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt majoritetens för-
slag. 

Beslut om socialnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  socialnämndens anslag för driftverksamheten år 2011 fastställs till 428 
658 tkr och godkänna ekonomisk flerårsplan för driftverksamhet för år 
2012 och 2013 uppgående till 427 854 tkr respektive 426 636 tkr. 

att  socialnämndens driftanslag för ekonomiskt bistånd år 2011 fastställs till 
80 406 tkr och godkänna ekonomisk flerårsplan för driftverksamhet för 
år 2012 och 2013 uppgående till 81 210 tkr respektive 82 428 tkr. 

 

Därefter ställer ordföranden proposition på de av majoritetens förslag vad 
avser övriga nämnder och som inte avviker mot Falualliansens förslag enligt 
ramsammanställningen och finner att kommunfullmäktige ställer sig bakom 
majoritetens förslag enligt nedan; 

 

Beslut om revisionen: 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  revisionens anslag för driftverksamheten år 2011 fastställs till 1 750 tkr 
och godkänner ekonomisk flerårsplan för driftverksamhet för år 2012 
och 2013 uppgående till årligen 1 750 tkr. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

27T
  2010-11-25  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut om byggnadsnämnden: 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  byggnadsnämndens anslag för driftverksamheten år 2011 fastställs 584 
tkr och godkänner ekonomisk flerårsplan för driftverksamhet för år 
2012 och 2013 uppgående till årligen 584 tkr. 

 

Beslut om omvårdnadsnämnden: 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  omvårdnadsnämndens anslag för driftverksamheten år 2011 fastställs 
534 780  tkr och godkänner ekonomisk flerårsplan för driftverksamhet 
för år 2012 och 2013 uppgående till årligen 534 780  tkr. 

 

Beslut om miljönämnden: 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  miljönämndens anslag för driftverksamheten år 2011 fastställs 9 716   
tkr och godkänner ekonomisk flerårsplan för driftverksamhet för år 
2012 och 2013 uppgående till årligen 9 716  tkr. 

 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG I ÖVRIGT 

Slutligen ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag i 
övrigt och finner att kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget. 

Beslut om kommunstyrelsens förslag i övrigt: 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  revidera budget 2011 fastställd av kommunfullmäktige 10 juni 2010, 

att  fastställa finansiella mål och riktlinjer för vad som är god ekonomisk 
hushållning enligt vad som framgår av avsnitt 3 i dokumentet Budget 
2011, Ekonomisk flerårsplan 2012-2013, 

att  fastställa driftbudget för 2011-2013 för kommunstyrelsen och nämnder-
na i enlighet med vad som anges i budgetdokumentet och dess att-satser,   

att  för kommunen i 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,  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

27T
  2010-11-25  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  fastställa i budgetdokumentet redovisad resultat-, kassaflödes- och ba-
lansbudget för år 2011 samt 
 

att  uppdra åt kommunstyrelsen och nämnderna att upprätta verksamhets-
plan och budget utifrån angivna prioriteringar och fastställd ram för år 
2011 enligt budgetdokumentet. 

 

Reservation 
Samtliga närvarande ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Falupartiet, 
Folkpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot budgetbeslutet till 
förmån för eget förslag. 

Protokollsanteckning 

Till protokollet antecknas att Sverigedemokraternas närvarande ledamöter 
inte deltar i beslutet. 

Expeditioner 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommundirektören och alla kontoren) och 
nämnderna 

 



Falualliansens budgetskrivning  
 
 
Den nya rödgröna majoriteten har nästan helt anammat den budget som togs av 
alliansmajoriteten i juni, och har dessutom accepterat de tillägg som Falualliansen gjorde 
under hösten. Detta innebär att i pengar är skillnaden mellan förslagen nästan noll, eller ca 15 
miljoner kronor av en budget som omsluter drygt 2,5 miljarder kronor. Skillnaden är alltså 
mindre än en procent. 
 
Kultur- & Ungdomsnämnden fick ett tillskott av alliansen om 1,7 miljoner under hösten, detta 
har den nya majoriteten rundat av till 2 miljoner. Dessutom har lagts till 1 miljon för att klara 
10-12årsverksamheten i nuvarande former, vilket Falualliansen ställer sig bakom. 
 
Skolnämnden har fått en uppräkning med 17 miljoner vilket inkluderar den satsning på 
förskolan som alliansen beslutade under hösten om 7 miljoner. Skillnaden uppgår således till 
10 miljoner kronor på en skolbudget om ca 1,1 miljarder kronor, dvs ca 1%. Dessa 10 
miljoner anser Falualliansen skall ligga kvar i bufferten för att kunna disponeras på bästa sätt 
under året. 
 
Socialnämnden får en ökning med 5,5 miljoner av majoriteten. Även detta belopp bör ligga 
kvar i bufferten av samma skäl. 
 
Omvårdnadsnämnden tillförs 10 miljoner jämfört med junibeslutet, vilket svarar mot den 
höjning Falualliansen gjorde under hösten. 
 
Delar av de ovan redovisade höjningarna som föreslås av den nya majoriteten motiveras med 
att man vill ge ökat utrymme för lönekostnadsökningar. Man bör då betänka att den sänkta 
arbetsgivaravgiften i denna budget tillfaller verksamheterna direkt, ett belopp om 
sammantaget 17 miljoner kronor vilket alltså medger ökade lönekostnader i samma storlek 
utöver den ökning som ligger uttalat i ramen. 
 
Intäktsprognosen har räknats upp med 39 miljoner samtidigt som pensionskostnaden har ökats 
med 15 miljoner, nettoförstärkning 24 miljoner jämfört med junibeslutet. 
 
Den nya majoriteten har inte lyckats åstadkomma någon investeringsbudget vilket innebär att 
den budget som lades fram till kommunstyrelsen inte var komplett. För att slippa extra 
sammanträden och därmed förskjutningar i tiden har majoritet och opposition på Alliansens 
förslag enats om att besluta om en investeringsram om 133 miljoner vars innehåll senare 
kommer att fastställas. Det är därför inte möjligt att nu kommentera majoritetens 
investeringsbudget. Vi förutsätter dock att vi får möjlighet att medverka under processen för 
att ta fram den specificerade investeringsbudgeten. 
 
Vad gäller skattesatsen är det glädjande att den nya majoriteten behållit vår skrivning om 
oförändrad skatt nu och ett långsiktigt mål om minskad utdebitering. 
 
Det är också glädjande att Falualliansens ambition att börja arbeta efter vad som kallats 
Jönköpingsmodellen återfinns i den nya majoritetens skrivningar, liksom ambitionen att 
friställda lokaler skall avyttras. 
 



Genom att den nya majoritetens budgetförslag varit kraftigt försenat har vi inte fått erforderlig 
tid att analysera och kommentera förslagen. Som framgått ovan är skillnaderna vad gäller 
ramarnas belopp närmast försumbara, och stora delar av textavsnitten har behållits från vår 
junibudget. I andra delar finns betydande skillnader i texten och dessa har det inte varit 
möjligt att fullt ut hinna kommentera. Falualliansens förslag och ställningstaganden gäller 
därför ramarnas storlek medan vi förbehåller oss rätten att återkomma senare vad beträffar 
innehållet i de nya textavsnitten. 
 
Vidare anser Falualliansen att det inte är lämpligt att nu räkna upp ramarna för 2012 och 
2013, utan dessa ramar bör sättas till samma belopp som för 2011. 
 
Vi har valt att endast ställa yrkanden på några punkter där skillnaderna har lite större 
betydelse och att acceptera de mer marginella justeringar som den nya majoriteten gjort av 
våra tidigare framlagda förslag och beslut. 
 
Falualliansen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
 
Att fastställa driftsramarna för 2011 – 2013 till samma belopp 
 
Att Trafik- & Fritidsnämndens driftsanslag för kollektivtrafik och färdtjänst för 2011 utökas 
med 300.000 kronor för att tillhandahålla trafik till Krondiket fram till sommaren 2011 
 
Att skolnämndens anslag för 2011, 2012 respektive 2013 fastställs till 1.073.898 tkr 
 
Att socialnämndens anslag för driftsverksamhet 2011, 2012 respektive 2013 fastställs till 
423.158 tkr 
 
Att de belopp som frigörs enligt beslutsförslagen ovan tillförs den så kallade bufferten hos 
kommunstyrelsen  
 
 
Falun 2010-11-22 
 
 
 
 
Mikael Rosén                 Mats Dahlström                         Sten H Larsson 
Moderaterna                   Centerpartiet                              Falupartiet 
 
 
 
 
 
Ingrid Näsman                                                                Svante Parsjö Tegner 
Kristdemokraterna                                                         Folkpartiet 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 28   2010-11-25  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 28 Antagande av avfallstaxa för 2011 

Diarienummer KS 643/10 

Ärendet/Tidigare behandling 
Falu Energi & Vatten beslutade den 29 oktober 2010 att föreslå kommun-
fullmäktige en justering av taxa för Falu kommuns avfallshantering enligt 
förslag upprättat den 25 oktober, att träda i kraft den 1 januari 2011 och att 
taxa för 2010 därmed upphör att gälla från samma tidpunkt. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag till beslut är enligt 
beslutsrutan nedan. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från Falu Energi & Vatten 2010-10-29, § 80/förslag till ny taxa 
2010-10-25/ändrad 2010-11-10. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-11-10. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-11-16, § 3. 

Yrkanden 

Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  justera taxan för Falu kommuns avfallshantering enligt förslag upprättat 
2010-10-25 och ändrat 2010-11-10, att träda i kraft 2011-01-01 samt 

att  taxan för Falu kommuns avfallshantering för 2010 upphör att gälla vid 
samma tidpunkt. 

Expeditioner 
Falu Energi & Vatten 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 29   2010-11-25  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 29 Antagande av VA taxa för 2011  

Diarienummer KS 644/10 

Ärendet/Tidigare behandling 
Falu Energi & Vatten beslutade den 29 oktober 2010 att föreslå kommun-
fullmäktige anta taxa för Falu kommuns allmänna vatten- och avloppsan-
läggning enligt förslag, att träda i kraft den 1 januari 2011 och att taxa för 
2010 därmed upphör att gälla från samma tidpunkt. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag till beslut är enligt 
beslutsrutan nedan. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från Falu Energi & Vatten 2010-10-29, § 81/förslag till ny taxa.  

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-11-10. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-11-16, § 4. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sten H Larsson: Avslag till förslaget. 

Yttranden 
Ragnar Kroona yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena enligt ovan vilket kommun-
fullmäktige godkänner och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Jonny Gahnshags förslag.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  justera taxan för Falu kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-
ning enligt förslag daterat 2010-10-29, med föreslagna ändringar i 
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-11-10, att träda i 
kraft 2011-01-01 samt 

att  taxan för Falu kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning för 
2010 upphör att gälla vid samma tidpunkt. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 29   2010-11-25  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Reservation 

Sten H Larsson (FAP), Anders Pettersson (FAP) och Stefan Clarström 
(FAP) reserverar sig mot beslutet. 

Expeditioner 
Falu Energi & Vatten 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 30

arvod
  2010-11-25  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 30 Förslag om vissa justeringar avseende 
arvodesnivåer under mandatperioden 2011-2014 

Diarienummer KS 389/10 

Ärendet 
På uppdrag av majoriteten har kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 
upprättat skrivelse med förslag till vissa justeringar avseende arvoden och 
arvodesnivåer under mandatperioden 2011-2014. Förslagen berör endast 
majoritetspartierna och består av omdisponeringar inom totalsumman för 
majoritetens olika poster i nämnder/styrelse (se beslutsrutan nedan). Försla-
gen är därtill tidsbegränsade och återgår vid mandatperiodens slut till tidiga-
re nivåer dvs. till de nivåer parlamentariska gruppen framarbetat. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2010 bl.a. att godkänna ”be-
stämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Falu Kom-
mun” (politisk organisation och ersättning). 

Kommunstyrelsens förslag till beslut är enligt beslutsrutan nedan förutom i 
sista att-satsen där kommunrevisionen strukits och därefter fått lydelsen; 
att detta beslut träder i kraft 2011-01-01 och upphör 2015-01-01 utom de 
delar som avser kommunfullmäktiges presidium, samt kommunstyrelsen 
och dess utskott vilka upphör att gälla 2014-11-06.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-11-02. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-11-16, § 5. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Lilian Eriksson: Avslag till förslaget. 

Yttranden 
Dan Westerberg och Sten H Larsson yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena enligt ovan vilket kommun-
fullmäktige godkänner och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Jonny Gahnshags förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 30

arvod
  2010-11-25  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  bekräfta höjningen av arvodena till 1:e vice och 2:e vice ordförandena 
enligt parlamentariska gruppens förslag daterat 2010-04-25 (bilaga 2 till 
parlamentariska gruppens slutrapport 2010-05-20), 

att  sänka arvodet med 5 % av det belopp som utgår som månadsersättning 
enligt av fullmäktige tidigare fattat beslut för ordföranden och 1:e vice 
ordföranden i kommunfullmäktige,  

att sänka arvodet med 5 % av det belopp som utgår som månadsersättning 
enligt av fullmäktige tidigare fattat beslut för ordföranden och 1:e vice 
ordföranden i kommunstyrelsen,  

att sänka arvodet med 5 % av det belopp som utgår som månadsersättning 
enligt av fullmäktige tidigare fattat beslut för ordföranden i kommunsty-
relsens fastighetsutskott samt 1:e vice ordföranden i kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott, 

att sänka arvodet med 5 % av det belopp som utgår som månadsersättning 
enligt av fullmäktige tidigare fattat beslut för ledamöter från partierna 
Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänster-
partiet i samtliga utskott under kommunstyrelsen, 

att sänka arvodet med 5 % av det belopp som utgår som månadsersättning 
enligt av fullmäktige tidigare fattat beslut för kommunrevisionens vice 
ordförande, 

att sänka arvodet med 5 % av det belopp som utgår som månadsersättning 
enligt av fullmäktige tidigare fattat beslut för valnämndens ordförande 
och 1:e vice ordförande, 

att  sänka arvodet med 5 % av det belopp som utgår som månadsersättning 
enligt av fullmäktige tidigare fattat beslut för kultur- och ungdoms-
nämndens ordförande och 1:e vice ordförande, 

att sänka arvodet med 5 % av det belopp som utgår som månadsersättning 
enligt av fullmäktige tidigare fattat beslut för miljönämndens ordförande 
och 1:e vice ordförande, 

att sänka arvodet med 5 % av det belopp som utgår som månadsersättning 
enligt av fullmäktige tidigare fattat beslut för skolnämndens ordförande 
och 1:e vice ordförande, 

att sänka arvodet med 5 % av det belopp som utgår som månadsersättning 
enligt av fullmäktige tidigare fattat beslut för byggnadsnämndens ordfö-
rande och 1:e vice ordförande, 

att sänka arvodet med 5 % av det belopp som utgår som månadsersättning 
enligt av fullmäktige tidigare fattat beslut för socialnämndens ordföran-
de och 1:e vice ordförande, 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 30

arvod
  2010-11-25  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att sänka arvodet med 5 % av det belopp som utgår som månadsersättning 
enligt av fullmäktige tidigare fattat beslut för omvårdnadsnämndens 
ordförande och 1:e vice ordförande, 

att sänka arvodet med 5 % av det belopp som utgår som månadsersättning 
enligt av fullmäktige tidigare fattat beslut för trafik- och fritidsnämn-
dens ordförande och 1:e vice ordförande, 

att tilläggsarvode om 11,35 % av grundbeloppet månatligen skall utgå till 
1:e vice ordföranden i kommunstyrelsens utvecklingsutskott, 

att tilläggsarvode om 18,58 % av grundbeloppet månatligen skall utgå till 
1:e vice ordföranden i kultur- och ungdomsnämnden, 

att sänka arvodet som utgår som månadsersättning till skolnämndens ordfö-
rande med 5.000 kr i månaden efter att avdrag gjorts i enlighet med att-
sats ovan, 

att höja arvodet som utgår som månadsersättning till skolnämndens 1:e 
vice ordförande med 5.000 kr i månaden efter att avdrag gjorts i enlig-
het med att-sats ovan samt 

att detta beslut träder i kraft 2011-01-01 och upphör 2015-01-01 utom de 
delar som avser kommunfullmäktiges presidium, samt kommunstyrel-
sen och dess utskott vilka upphör att gälla 2014-11-06.    

 

Reservation 

Samtliga närvarande ledamöter i Moderaterna reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Till protokollet antecknas att samtliga närvarande ledamöter i Centerpartiet, 
Falupartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna samt Anders Samuelsson 
(partipolitiskt obunden) inte deltar i beslutet. 

Expeditioner 
Nämnder/styrelser 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet och personalkontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 31S  2010-11-25  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 31 Svar på interpellation från Lars Jerden (S) till omvård-
nadsnämndens ordförande Catharina Hjortzberg-
Nordlund (M); Hur ser du på det förmånliga avtal som 
slutits med Carema?  

Diarienummer KS 4/10 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Lars Jerdén ställer i en interpellation följan-
de fråga till omvårdnadsnämndens ordförande Catharina Hjortzberg-
Nordlund; 

Hur ser du på det förmånliga avtal som slutits med Carema och det faktum 
att Falubornas skattepengar går till internationella riskkapitalbolag registre-
rade i skatteparadis? 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Lars Jerdén daterad 2010-08-22. 

Svar från Catharina Hjortzberg-Nordlund daterat 2010-11-08. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 
december 2010. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 32   2010-11-25  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 32 Medborgarförslag: Cykelväg mellan Falun – Grycksbo  

Diarienummer KS 649/10 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att en cykelväg görs mellan Falun och 
Grycksbo genom att göra ”Gamla Fruns väg” till åkbar väg året runt. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2010-11-03 (Bilaga § 32). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Medborgarförslagsställaren 

 





 24 (28) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 33M  2010-11-25  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 33 Motion från Knut C.A.Scherman (SD): Åtgärder för att 
snygga upp strandvägssidan av Tisken  

Diarienummer KS 669/10 

Ärendet 
Knut C.A.Scherman föreslår i en motion att åtgärder sätts in för att snygga 
upp utsikten längs strandvägssidan av Tisken så att en angenämare och mer 
representativ upplevelse återskapas av tiskenpromenaden.

Beslutsunderlag 
Motion från Knut C.A.Scherman daterad 2010-11-15 (Bilaga § 33).

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Expeditioner 

Knut C.A.Scherman 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 34   2010-11-25  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 34 Motion från Åsa Nilser (FP): Hur ser det ut med jäm-
ställdheten i skolan i Falun?  

Diarienummer KS 671/10 

Ärendet 
Åsa Nilser föreslår i en motion att Falu kommun genomför en satsning på 
att kartlägga om eleverna i Falu kommuns skolor får en likvärdig utbildning 
oavsett kön genom att ta fram könsuppdelad statistik via enkäter till elever 
och medarbetare.

Beslutsunderlag 
Motion från Åsa Nilser diarieförd 2010-11-16 (Bilaga § 34). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Expeditioner 
Åsa Nilser 

Skolnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 35M  2010-11-25  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 35 Medborgarförslag: Minnesskrift om stads- och kommun-
fullmäktiges verksamhet i Falun inför 150 års jubileet 
2012  

Diarienummer KS 676/10 

Ärendet 

I ett medborgarförslag föreslås att en minnesskrift färdigställs om stads- och 
kommunfullmäktiges verksamhet i Falun inför 150 års jubileet den 18 de-
cember 2012. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2010-11-17 (Bilaga § 35). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Medborgarförslagsställaren 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 36   2010-11-25  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 36 Medborgarförslag: Ansöka och vara värd för Särskolans 
Rikskonferens 2013 

Diarienummer KS 678/10 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun bör ansöka och vara värd 
för Särskolans Rikskonferens 2013. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2010-11-18 (Bilaga § 36). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att skolnämndens beslut om rubricerade 
medborgarförslag anmäles till kommunfullmäktige. 

Expeditioner 
Medborgarförslagsställaren 

 

 





 28 (28) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 37   2010-11-25  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 37 Motion från Sten H Larsson (FAP); Upphöran-
de/omprövning av beslut att överge vattentäkt Rogsjön 
för nyetablering Lennheden i samarbete med Borlänge 
kommun

Diarienummer KS 681/10 

Ärendet 

Sten H Larsson föreslår i en motion att Falu kommun beslutar om upphö-
rande/omprövning, att överge vattentäkt Rogsjön, för nyetablering av Lenn-
heden i samarbete med Borlänge kommun.

 

Beslutsunderlag 

Motion från Sten H Larsson 2010-11-23 (Bilaga § 37). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Expeditioner 
Sten H Larsson 

 

 






	 

