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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige    2011-05-12  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
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Karl-Erik Pettersson 
Lars Jerdén 
Lena Johnsson 
Margareta Källgren 
Monica Jonsson 
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Evert Karlsson 
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Berit Nyqvist 
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Moderaterna 
Bo Wickberg 
Catharina Hjortzberg-Nordlund 
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Erich Colberg 
Göran Forsén 
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Christer Carlsson 
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Centerpartiet 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

96T
  2011-05-12  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Carl-Erik Nyström, frånvarande                            Kristina Wahlén 
Dan Westerberg §§ 97-110, del av § 96. 
Mats Dahlström 

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

Folkpartiet 
Lars-Erik Måg 
Åsa Nilser, frånvarande                                         Svante Parsjö Tegnér 

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, frånvarande                         Birgitta Hiertner (M) 
 
Ej tjänstgörande ersättare: 
Ingvar Sahlander (S), Jonas Lennerthson (S) ej §§ när han tjänstgjort, Mikaela Johnsson (S), Sven-Erik 
Bertell (S) ej §§ när han tjänstgjort, Anna Strindberg (S), Marianne Prosell (S), Jean-Francois Loise (M), 
Vanja Ottevall (M), Patrik Andersson (V), Eva Ferdeen (V), Håkan Nohrén (KD) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

96T
  2011-05-12  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

96T
  2011-05-12  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 96 Falu kommuns hederspris för goda idrottsliga presta-
tioner 

Diarienummer KS 29/11 

Ärendet 
Kommunfullmäktige uppvaktar kommunens mest framstående idrottsutöva-
re som under 2010/11 har vunnit medaljer i stora mästerskap. 

Falu kommuns hederspris för goda idrottsliga insatser delas ut varje år till 
vinnare av officiellt SM (senior- och juniorklass) eller då den aktive placerat 
sig på medaljplats vid NM, EM, VM (senior- och juniorklass) eller motsva-
rande. Plaketten delas ut till aktiva som normalt representerar en förening i 
kommunen för prestation under tiden april 2010 till april 2011.  

Uppvaktningen inleds med ett anförande av kommunfullmäktiges ordföran-
de Karl-Erik Pettersson. Vid utdelningen av plaketter och blommor till me-
daljörerna medverkar trafik- och fritidsnämndens ordförande Jonas Len-
nerthson, förvaltningschef Helen Lott och friskvårdskonsulent Malin Jons-
son.  

Holmens IF 
Fredrik Balkåsen SM Guld Stor backe 2011 

 SM Guld Plastbacke 2010 

 Lag SM Guld Plastbacke 2010 

Alexander Mitz Lag SM Guld Plastbacke 2010 

Sebastian Ekman Lag SM Guld Plastbacke 2010 

Falu Tennisklubb 
Stefan Olsson Lag VM Guld Rullstolstennis 2010 

Karlsbyhedens IK 

Johanna Hellström VM Guld F17 Bandy 2011 

Jennifer Andersson  VM Guld F17 Bandy 2011 

Bjursås IK 
Mattias Blomberg  SM Guld Snowboard boardercross 2010 

 SM Guld Snowboard boardercross 2011 

Dalregementets IF 
Per Wangel JEM Brons Triathlon sprint mixstafett 2010 

 JNM Guld Triathlon sprint 2010 

 JSM Guld Triathlon sprint 2010 

 SM Guld Triathlon sprint stafett 2010 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

96T
  2011-05-12  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Jonas Djurback SM Guld Triathlon sprint stafett 2010 

Erik Strand SM Guld Triathlon sprint stafett 2010 

Cajsa Grape JVM Guld Orienteringsskytte långdistans 2010 

 JVM Guld Orienteringsskytte sprint stafett 2010 

Falu BS Bandy 
Tobias Andersson  JNM Guld Bandy P19 2011 

Dalarnas Distansryttarförening 
Annelie Eriksson NBM Guld Distansritt 2010 

 NBM Silver Distansritt 2010  

Fannie Eriksson JSM Guld Distansritt 2010 

Team Kalas  

Magnus Darvell SM Guld  MTB Tempo 2010 

 SM Guld MTB Cross country 2010 

Mattias Nilsson SM Guld  MTB Maraton 2010 

SMK Dala 
Per-Erik Nordman NM Guld Radiostyrd bilsport 2009 

 NM Guld  Radiostyrd bilsport 2010 

Falu IK 
Elin Moraiti SM Guld  800 m inomhus 2011 

 JSM Guld F19 800 m 2010 

Ellen Sääw SM Guld 60 m häck inomhus 2011 

Lisa Forsberg JSM Guld K22 800 m 2010 

 JSM Guld K22 1500 m 2010 

Louise Kronlund Lag SM Guld  Stafett 4*100 m 2010 

Julia Tollin Lag SM Guld Stafett 4*100 m 2010 

Isabelle Eurenius Lag SM Guld Stafett 4*100 m 2010 

Jenny Kallur Lag SM Guld Stafett 4*100 m 2010 

Johan Carlqvist JSM Guld P17 Spjut 2010 

Pontus Björklund  Handikapp VM Brons Längdskidor 5 km fri stil 2011 

Nils-Peter Kling Handikapp VM Silver Längdskidor 5 km klassiskt 2011
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

96T
  2011-05-12  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Trafik- och fritidsförvaltningen för distribution till hederspristagarna  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 97   2011-05-12  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 97 Anmälningsärenden 

 

Ärendet 
Till Kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden: 

• Trafik- och fritidsnämndens beslut: Svar på medborgarförslag - läm-
na företrädesskyltar att sättas upp i korsningar som ansluter mot 40 
km väg. Medborgarförslaget avslås. 

• Trafik- och fritidsnämndens beslut: Svar på medborgarförslag - salt-
ning av Tunavägen i Falun. Medborgarförslaget är besvarat med 
hänvisning till förvaltningens yttrande. 

• Beslut från Länsstyrelsen i Dalarnas län om ny ersättare i kommun-
fullmäktige fr o m 2011-05-09 t o m 2014-10-31. Efter avgången er-
sättare Börje Svensson (FP) är Per Leander Johnson (FP) ny ersätta-
re. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2011-03-24, § 12/ förvaltningens 
yttrande 2011-03-15/ Medborgarförslag 2010-12-28. Dnr: KS 748/10. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2011-03-24, § 13/ förvaltningens 
yttrande 2011-03-08/ medborgarförslag 2011-01-12/ kommentarer till för-
valtningens yttrande. Dnr: KS 88/11. 

Protokoll från Länsstyrelsen i Dalarnas län 2011-05-09, dnr: 201-2730-
2011. Falu kommuns dnr: KS 2/10. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 98   2011-05-12  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 98 Information om förberedelserna inför VM 2015 

Diarienummer KS 29/11 

Ärendet 
Skid-VM 2015 blir det särklassigt största internationella arrangemanget i 
Dalarna under överskådlig tid. Arbetet är i full gång och drivs i VM-bolaget, 
Falu kommun, Svenska Skidförbundet och regionen. Kommunfullmäktige 
har tidigare beslutat att förberedelserna ska ske med stor öppenhet och att 
arbetet ska återredovisas till fullmäktige.  

Kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag och Sven von Holst från 
VM-bolaget lämnar aktuell information. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ta informationen till protokollet 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 99   2011-05-12  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 99 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Falu kom-
mun 2010 

Diarienummer KS 6/11 

Ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag och ekonomichef Kjell Ny-
ström lämnar Falu kommuns årsredovisning för 2010.  

Ekonomichef Kjell Nyström föredrar årsredovisning 2010. 

Kommunrevisionens ordförande Lars Lundh föredrar revisionsberättelsen 
2010. 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 mars 2011 föreslå kommunfullmäktige 
besluta; 
att  godkänna årsredovisningen för 2010 med däri gjorda dispositioner och 
reservering för vissa pensionskostnader, 
att över- och underskott mot budget ska behandlas i enlighet med av kom-
munfullmäktige fastställda regler för ekonomistyrning samt  
att resultatet 41,6 miljoner kronor ska behandlas i enlighet med vad som 
beskrivs på sidan 23 i årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2010. 

Revisionsberättelse 2010  

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-03-29, § 41. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag, Mikael Rosén och Maria Gehlin: Enligt beslutsrutan ned-
an. 

Yttranden 
Anna Hägglund och Lars Jerdén yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna årsredovisningen för 2010 med däri gjorda dispositioner och 
reservering för vissa pensionskostnader, 

att  över- och underskott mot budget ska behandlas i enlighet med av kom-
munfullmäktige fastställda regler för ekonomistyrning samt 



 11 (28) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 99   2011-05-12  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  resultatet 41,6 miljoner kronor ska behandlas i enlighet med vad som 
beskrivs på sidan 23 i årsredovisningen samt 

att  lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

 

Expeditioner 
Kommunrevisonen 

Kommunstyrelseförvaltningen (alla kontoren) samt nämnderna 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

100
  2011-05-12  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 100 Kommunfullmäktiges ansvarsprövning 

Diarienummer KS 6/11 

Ärendet 
Kommunrevisorerna har genomfört sin övergripande granskning av kom-
munstyrelsens och övriga nämnders verksamhet 2010. Denna granskning 
görs varje år som en del av revisionsprocessen för att kunna ge underlag till 
kommunfullmäktiges ansvarsprövning. Kommunrevisionen tillstyrker att 
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda i dessa organ beviljas an-
svarsfrihet.   

Enligt bestämmelserna i kommunallagen (1991:900) (KL) åvilar det kom-
munfullmäktige en motiveringsskyldighet vilken kräver att beslutet att be-
vilja eller vägra ansvarsfrihet motiveras, såtillvida detta inte är uppenbart 
obehövligt. Uppenbart obehövligt kan till exempel vara när revisorerna inte 
riktat någon anmärkning, eller framfört kritik på annat sätt mot någon del av 
den kommunala verksamheten, och det under kommunfullmäktiges behand-
ling inte heller framkommit någon omständighet som leder till en annan 
bedömning (prop. 2005/06:55 s. 56). Syftet bakom regeln är att förtydliga 
kommunfullmäktiges ansvarsprövning. Det finns även en möjlighet för 
kommunfullmäktige att rikta egna anmärkningar även där revisorerna inte 
gjort detta.  

Kommunfullmäktige beslutade 2007-04-12 att det är kommunfullmäktiges 
presidium som ska bereda ansvarsprövningen innan kommunfullmäktige 
beslutar i frågan om ansvarsfrihet. Kommunfullmäktiges presidium har där-
för begärt in förklaringar från berörda med anledning av revisorernas syn-
punkter  

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelsen för 2010. 

Kommunstyrelsens ordförandes yttrande daterat 2011-05-10. 

Yrkanden 
Ordförande Karl-Erik Pettersson: Enligt beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder och enskilda förtroende-
valda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010, med hänvis-
ning till revisionsberättelsen 2010 och kommunstyrelsens ordförandes 
yttrande daterat 2011-05-10. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

100
  2011-05-12  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Samtliga fullmäktigeledamöter som är redovisningsskyldiga till kommunen 
eller sådan redovisningsskyldigs närstående som avses i 5 kap 20 a § kom-
munallagen anmäler jäv och deltar ej i handläggning och beslut avseende 
frågan om ansvarsfrihet för den nämnd/styrelse som berör vederbörande.  

Expeditioner 
Kommunrevisionen inkl. yttrande daterat 2011-05-10. 

Kommunstyrelseförvaltningen (alla kontoren) och nämnderna 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

101
  2011-05-12  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 101 Utvecklingen i Falun 2010 

Diarienummer KS 81/11 

Ärendet 
Det är sjätte året som en samlad uppföljning görs av hur utvecklingen i Fa-
lun har varit i förhållande till de tre styrdokumenten för en hållbar utveck-
ling; tillväxtprogrammet, miljöprogrammet och folkhälsoprogrammet. ”Ut-
vecklingen i Falun 2010” redovisar den geografiska kommunens utveckling 
och ska vara ett komplement till Årsredovisningen. 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att godkänna rapporten Utveck-
lingen i Falun 2010. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 mars att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna rapporten Utvecklingen i Falun 2010. Kommunstyrelsen besluta-
de vidare för egen del att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att kom-
plettera rapporten med redovisning av företagsklimatet och nyföretagande i 
Falu kommun till kommunfullmäktiges sammanträde den 12 maj 2011.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-17.  

Rapporten ”Utvecklingen i Falun 2010”/ Version 2. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-03-29, § 42. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna rapporten Utvecklingen i Falun 2010. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (miljökontoret och näringslivskontoret) för 
publicering på www.falun.se

 

http://www.falun.se/
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

102
  2011-05-12  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 102 Svar på motion från Gunilla Barkar (C): Trafiksäkerhets-
policy för kommunens anställda 

Diarienummer KS 523/10 

Ärendet 
Gunilla Barkar föreslår i en motion att Falu kommun som arbetsgivare sna-
rast upprättar en trafiksäkerhetspolicy för sina anställda. 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) och trafik- och fritidsför-
valtningens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Trafik- och fritidsnämnden ställer sig bakom den gemensamma tjänsteskri-
velsen enligt ovan. 

Kommunstyrelsens förslag är att bifalla motionen. Kommunstyrelsen beslu-
tade även för egen del under förutsättning av fullmäktiges beslut att uppdra 
till kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret), i samarbete med tra-
fik- och fritidsförvaltningen, uppsätta en övergripande Trafiksäkerhetspolicy 
under 2011 för anställda inom Falu kommun. 

Beslutsunderlag 
Motion från Gunilla Barkar 2010-08-17. 

Protokoll från trafik- och fritidnämnden 2011-03-23, § 14/ förvaltningens 
tjänsteskrivelse 2011-03-14. 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) och trafik- och fritidsför-
valtningens tjänsteskrivelse 2011-03-15. 

Protokoll från allmänna utskottet 2011-04-20, § 40. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-05-03, § 92. 

Yrkanden 

Susanne Norberg: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
Mats Dahlström yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  bifalla motionen  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

102
  2011-05-12  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Gunilla Barkar 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

103
  2011-05-12  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 103 Årsredovisning 2010 för Falu kommuns förvaltade stif-
telser 

Diarienummer KS 38/11 

Ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag överlämnar årsredovisning-
en 2010 för Falu kommuns förvaltade stiftelser. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisningar från respektive stiftelser. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-03-
31 vilket även undertecknats av kommunstyrelsens ordförande. 

Protokoll från allmänna utskottet 2011-04-20, § 41. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-05-03, § 93. 

Yrkanden 
Susanne Norberg: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
Staffan Nilsson yttrar sig i ärendet.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna årsredovisningen för 2010 för Falu kommuns förvaltade stif-
telser med däri gjorda dispositioner samt 

att  i övrigt lägga årsredovisningen till protokollet. 

 

Expeditioner 
Länsstyrelsen i Dalarna 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

104
  2011-05-12  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 104 Ansökningar om bidrag ur Samfond K1 

Diarienummer KS 690/10 

Ärendet 
Kungörelse om att bidrag kan sökas ur rubricerad stiftelse har varit anslagen 
på kommunens anslagstavla i rådhuset under tiden 2010-12-02 – 2011-01-
20. 

Två ansökningar har inkommit. Den första från Falu kommuns trafik & fri-
tidsförvaltning om bidrag på 100 000 kronor till att hålla en standard, utöver 
normal kommunal standard, på planteringar i centrala stadsparker i Falun, 
eventuella beviljade medlen avses att användas under år 2012. 

Den andra ansökan är från Odd Fellow i Falun Fastighets AB, ”så mycket 
som möjligt av kostnaden” uppskattad till 50 000 kronor till renovering av 
trappen från gården till Odd Fellow lokalerna i Prostgården vid Åsgatan i 
centrala Falun. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) överlämnar ärendet utan 
förslag till beslut och informerar om att disponibla medel efter avdrag för 
skatt uppgår till 67 625 kronor. 

Tidigare behandling 
Under år 2010 lämnades inga bidrag ur stiftelsen men 2009 lämnades bidrag 
om 50 000 kronor till Falu kommuns kultur- och ungdomsnämnd för ska-
pande av ett illustrerat album över Selma Lagerlöfs tid i Falun och 99 666 
kronor till samma nämnd att användas till renovering av Herdins brygga i 
Faluån.   

Kommunstyrelsens förslag är att trafik- och fritidsförvaltningen får bidrag 
på 50 000 kronor och Odd Fellow i Falun på 17 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Trafik- och fritidsförvaltningen 2010-12-22. 

Ansökan från Odd Fellow Orden i Falun Fastighets AB 2010-12-01. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-03-
28. 

Protokoll från allmänna utskottet 2011-04-20, § 45. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-05-03, § 94. 

Yrkanden 
Susanne Norberg: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Maria Gehlin: Att ge bidrag till Odd Fellow i Falun med 50 000 kr och att 
därefter överbliven del av disponibla medel tilldelas trafik- och fritidsför-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

valtningen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att kommun-
fullmäktige beslutar i enlighet med Susanne Norbergs yrkande. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ge bidrag till trafik- och fritidsförvaltningen med 50 000 kronor och 
bidrag till Odd Fellow i Falun med 17 000 kronor. 

 

Expeditioner 

Odd Fellow i Falun 

Trafik- och fritidsförvaltningen 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 105 Riktlinjer för trygghetsboende – principiellt ställningsta-
gande 

Diarienummer KS 218/11 

Ärendet 
Omvårdnadsnämnden föreslår i beslut den 23 februari 2011, att kommun-
fullmäktige ska fatta ett principiellt beslut om riktlinjer för trygghetsboende 
i Falu kommun. Vilka ska få tillgång till trygghetsboende? Vem ska svara 
för bostadskö och tilldelning av lägenheter för trygghetsboende? Vem ska 
tillhandahålla och bekosta de gemensamma ytorna i trygghetsboendet? Vem 
ska tillhanda och bekosta personal med erforderlig kompetens?  

Ärendet uppstod med anledning kommunfullmäktiges beslut om budget 
2011 samt ekonomisk flerårsplan 2012-2013 den 25 november 2010. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) föreslår:  
att Falu kommuns riktlinjer för trygghetsboende ska vara:  

• För att få tillgång till trygghetsboende ska man vara 70 år eller äldre. 
Sammanboende make eller maka som är under 70 år har också rätt 
till trygghetsboende. 

• Bostadskö och tilldelning av lägenheter till trygghetsboende sköts av 
fastighetsägare eller förvaltare av fastighet. 

• Fastighetsägare eller förvaltare av fastighet har ansvar för att tillhan-
dahålla lägenheter med god tillgänglighet samt tillhandahålla och 
bekosta utrymme för de boendes måltider, samvaro, hobby och re-
kreation och vid behov anpassningar av lägenheter i trygghetsboen-
det. 

• Omvårdnadsförvaltningen ansvarar för att, genom anslag från kom-
munfullmäktige eller annan extern finansiering, erbjuda och tillhan-
dahålla personal med erforderlig kompetens för att skapa kontakt 
med de boende, erbjuda gemensamma måltider och erbjuda kulturel-
la aktiviteter samt 

att omfattningen av framtida trygghetsboende beslutas i kommunens budget. 

Tidigare behandling 
Allmänna utskottets beslutade att lämna ärendet till kommunstyrelsen utan 
eget yttrande samt att komplettera med information om extra kostnad för 
personal och övrig finansiering så att fjärde punkten får lydelsen; Omvård-
nadsförvaltningen ansvarar för att, efter omfattning som kommunfullmäktige 
beslutar, erbjuda och tillhandahålla personal med erforderlig kompetens för 
att skapa kontakt med de boende, erbjuda gemensamma måltider och erbju-
da kulturella aktiviteter. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 
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Utdragsbestyrkande: 

Beslutsunderlag 
Protokoll från omvårdnadsnämndens 2011-02-24, § 20/ tjänsteskrivelse 
2011-02-11. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-03-27. 

Protokoll från allmänna utskottet 2011-04-20, § 47. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-05-03, § 95. 

Yrkanden 
Susanne Norberg: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  Falu kommuns riktlinjer för trygghetsboende ska vara: 

 - För att få tillgång till trygghetsboende ska man vara 70 år eller äld-
re. Sammanboende där den ena parten är under 70 år har också rätt 
till trygghetsboende. 

 - Bostadskö och tilldelning av lägenheter till trygghetsboende sköts 
av fastighetsägare eller förvaltare av fastighet. 

 - Fastighetsägare eller förvaltare av fastighet har ansvar för att till-
handahålla lägenheter med god tillgänglighet samt tillhandahålla och 
bekosta utrymme för de boendes måltider, samvaro, hobby och re-
kreation och vid behov anpassningar av lägenheter i trygghetsboen-
det. 

 - Omvårdnadsnämnden ansvarar för att, efter omfattning som kom-
munfullmäktige beslutar, erbjuda och tillhandahålla personal med er-
forderlig kompetens för att skapa kontakt med de boende, erbjuda 
gemensamma måltider och erbjuda kulturella aktiviteter. 

att  omfattningen av framtida trygghetsboende beslutas i kommunens bud-
get samt 

att  uppdra till omvårdnadsnämnden att komplettera riktlinjerna för trygg-
hetsboende med brandskydd. 

 

Expeditioner 
Omvårdnadsnämnden 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 106 Utvidgning av verksamhetsområde för vatten och av-
lopp för detaljplaneområdet Lilla Källviken 

Diarienummer KS 250/11 

Ärendet 
Det planerade nya bostadsområdet Lilla Källviken är till större delen beläget 
utanför verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen. Inför ut-
byggnaden av va-nätet till det nya bostadsområdet ska kommunfullmäktige 
fatta beslut om utvidgning av verksamhetsområdet. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 november 2007, att utökning och in-
skränkning av verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen be-
stäms av kommunfullmäktige efter samråd med Falu Energi & Vatten AB. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Falu Energi & Vatten AB 2010-04-01. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-04-06 med karta. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-04-19, § 67. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-05-03, § 96. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  utöka verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen, avseende 
vatten, spillvatten samt dagvatten, att omfatta det planerade bostadsom-
rådet Lilla Källviken. 

 

Expeditioner 
Falu Energi och Vatten AB 
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Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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§ 107 Antagande av detaljplaneprogram för kv. Västra Falun 
och Teatern 

Diarienummer KS 863/08 

Ärendet/ Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 20 januari 2009 att 
uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) att upp-
rätta förslag till detaljplan för kvarteret Västra Falun och del av kvarteret 
Teatern sedan HSB Produktion AB inkommit med en begäran avseende 
planändring för del av kv Teatern. Under arbetets gång visade det sig att ett 
flertal övergripande frågor för båda kvarteren och angränsande gator behöv-
de belysas i ett sammanhang. Detta görs lämpligen i ett detaljplaneprogram. 
De frågor som särskilt behandlas i detaljplaneprogrammet är tillkommande 
bebyggelses relation till befintliga förhållanden och då särskilt det kulturhi-
storiska arvet, saneringsbehov efter nedlagda bensinstationer, trafiksituatio-
nen på Gruvgatan bl a med störande buller och parkeringsbehovet. Dessut-
om har frågan om det lämpliga i att etablera ett större nöjesetablissemang i 
kv Västra Falun särskilt lyfts fram. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 17 juni 2010 att god-
känna detaljplaneprogrammet för samråd. Samrådet genomfördes sedan 
under hösten 2010. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott behandlade sär-
skilt frågan om ett eventuellt nöjesetablissemang den 15 februari 2011 och 
beslutade att alternativet med ett nöjesetablissemang ska utgöra underlag för 
fortsatt planläggning. 

Stadsbyggnadskontoret har därefter sammanställt och kommenterat under 
samrådstiden inkomna yttranden i en samrådsredogörelse samt bearbetat 
förslaget till detaljplaneprogram. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan nedan. 

Utvecklingsutskottets förslag är enligt beslutsrutan nedan. Utskottet beslu-
tade vidare för egen del att antagandehandlingen justeras, inför kommunsty-
relsens sammanträde den 3 maj 2011, så att endast det alternativ som kom-
munfullmäktige står bakom redovisas. 

Kommunstyrelsens förslag är att kommunfullmäktige antar detaljplanepro-
gram för kvarteret Västra Falun och Teatern upprättat av kommunstyrelse-
förvaltningen (stadsbyggnadskontoret) i april 2011. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-04-06/ justerad antagandehandling 2011-04-29. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-04-19, § 68. 



 25 (28) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

107
  2011-05-12  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Protokoll från kommunstyrelsen 2011-05-03, § 97. 

Yrkanden 

Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden  
Mikael Rosén yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  anta detaljplaneprogram för kvarteren Västra Falun och Teatern upprät-
tat av kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) i april 
2011 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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§ 108 Medborgarförslag: Gör Falun till en GMO fri zon 

Diarienummer KS 300/11 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att kommunfullmäktige beslutar att göra Falu 
kommun till en GMO fri zon. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-04-05 (bilaga § 108). 

Yttranden 
Jonny Gahnshag, Maria Gehlin, Dan Westerberg, Richard Holmqvist och 
Anna Hägglund yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Medborgarförslagsställaren 
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§ 109 Medborgarförslag: Inför tidsplan för verkställandet av 
bifallna medborgarförslag 

Diarienummer KS 301/11 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att när ett medborgarförslag bifalls skall da-
tum för påbörjande av genomförandet och datum för när genomförandet 
skall vara klart fastställas inom tre månader. I detta skall förslagen budgete-
rats.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-04-05 (bilaga § 109). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Medborgarförslagsställaren 
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§ 110 Val av lekmannarevisorer i Falu Organisation AB 

Diarienummer KS 2/11 

Ärendet 
Enligt reglementet för revisorerna i Falu kommun ska kommunfullmäktige 
utse lekmannarevisorer till varje direkt eller indirekt helägt aktiebolag.  

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  välja följande Lars Lundh (S) till lekmannarevisor i Falu Organisation 
AB fr o m bolagsstämma 2011—intill slutet av bolagsstämma som föl-
jer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

 

Expeditioner 
Lars Lundh 

Förtroendemannaregistret 

Falu Organisation AB 

 

 

 

 


	 

