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Innehållsförteckning 

§ 222 Anmälningsärenden....................................................................... 7 

§ 223 Fastställande av skattesats för 2013 .............................................. 9 

§ 224 Revidering och fastställande av budget 2013 och ekonomisk 
flerårsplan 2014-2015 samt mål för god ekonomisk hushållning10 

§ 225 Utökad investeringsram 2012 för skolnämnden ......................... 17 

§ 226 Omfördelning av investeringsanslag för kommunfastigheter 
2012............................................................................................. 18 

§ 227 Utökad driftram 2012 för kommunrevisionen ............................ 19 

§ 228 Revidering av taxa för förskolor, pedagogisk omsorg och 
fritidshem .................................................................................... 20 

§ 229 Avgiftsförändring trygghetslarm................................................. 21 

§ 230 Fastställande av reviderad finanspolicy ...................................... 22 

§ 231 Tilläggsavtal om renovering/ investering av ishall ..................... 23 

§ 232 Svar på motion från Knut C.A. Scherman (SD): 
Miljöförbättringar i Faluns skolor, framförallt i skolor med låg 
takhöjd......................................................................................... 25 

§ 233 Svar på motion från Agneta Ängsås (C) och Carl-Erik Nyström 
(C): Trygghetsboende eller seniorboende på landsbygden ......... 27 

§ 234 Svar på motion från Dan Westerberg (C) och Mats Dahlström 
(C): Utveckla skidturismen i Sörskog ......................................... 29 

§ 235 Svar på motion från Lars-Erik Måg (FP): Minska trafikriskerna 
vid Östra Hamngatan................................................................... 30 

§ 236 Svar på motion från Lars-Erik Måg (FP): Skaffa en mobil 
radarkamera................................................................................. 31 

§ 237 Svar på motion från Lars Broman (MP), Richard Holmqvist 
(MP), Inger Olenius (MP): Förbjud dubbar i centrala Falun ...... 32 

§ 238 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) och Kjell Hjort 
(FAP): Cykelväg mellan Ornäs och Sandhed ............................. 34 

§ 239 Svar på motion från Ragnar Kroona (S) och Anna Strindberg 
(S): Falu Kommun ska bygga en gång- och cykelbana mellan 
Boda och Svärdsjö centrum ........................................................ 35 

§ 240  Svar på motion från Ove Raskopp (-): Skapande av en 
äldrepark...................................................................................... 36 
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§ 241 Svar på motion från Krister Andersson (V), Kicki Stoor (V) 
och Daniel Riazat (V): Rutiner vid upphandling inom Falu 
kommun....................................................................................... 37 

§ 242 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP): Bättre kontroll på 
kommunens loklkostnader .......................................................... 39 

§ 243 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP): Minska kostnaden 
för kommunens personal, löneadministration och övriga 
stödfunktioner ............................................................................. 42 

§ 244 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP), Sten H Larsson 
(FAP), Stefan Clarström (FAP) och Anders Pettersson (FAP): 
Färdigställa skateparken i betong istället för i asfalt och 
komplettera skateparken med en grönyta för allmänheten ......... 44 

§ 245 Svar på medborgarförslag: Förebyggande åtgärder för att 
undvika felaktigheter och oegentligheter i kommunen............... 46 

§ 246 Svar på motion från Ove Raskopp (-): Åtgärder för att förbättra 
situationen för barn och ungdomar i skolan................................ 48 

§ 247 Svar på motion från Åsa Nilser (FP): Inför "UNG-Hälsa" - en 
samlad barn och ungdomshälsa................................................... 49 

§ 248 Förvärv av Jernhusens fastigheter............................................... 50 

§ 249  Svar på remiss Vindkraftsetablering Sundborn Vind AB ........... 52 

§ 250 Ansvar för spolposter i Falu kommun samt svar till 
kommunrevisionen...................................................................... 55 

§ 251 Godkännande av tillägg till GYSAM:s samverkansavtal för 
gymnasieskolor ........................................................................... 57 

§ 252 Svar på interpellation från Agneta Ängsås (C) och Carl-Erik 
Nyström (C) ställd till kommunalrådet Jonny Gahnshag (S) 
Åtgärder för att motverka att Bjursås/ Sågmyra, Enviken och 
Svärdsjös befolkning minskar ..................................................... 58 

§ 253 Svar på interpellation från Dan Westerberg (C) ställd till 
kommunalrådet Jonny Gahnshag (S) Angående tillämp-ningen 
av kommunens lokaliseringsstrategi för handel i Falun.............. 59 

§ 254 Interpellation från Katarina Gustavsson (KD) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag: Sjukfrånvaron 
hos kvinnor.................................................................................. 60 

§ 255 Entledigande av uppdrag som ledamot i omvårdnads-nämnden 
samt fyllnadsval .......................................................................... 61 

§ 256 Medborgarförslag: Gågata på Slaggatan..................................... 62 

§ 257 Flera turistinformatörer till sommaren 2013 ............................... 63 

§ 258  Medborgarförslag: Bygg/inrätta ett kampsportens hus ............... 64 



 6 (72) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 259 Medborgarförslag  Enklare utomhusanläggning för gymträning 65 

§ 260 Medborgarförslag: Vindkraftsparken vid Logärden ................... 66 

§ 261 Medborgarförslag: Surbrunns källas behandling i detalj-planen 67 

§ 262 Medborgarförslag: Ändrade parkeringsregler i del  av 
stadsdelen Elsborg....................................................................... 68 

§ 263 Motion från Åsa Nilser (FP): Inför ett pedagogiskt pris ............. 69 

§ 264 Motion från Katarina Gustavsson (KD): Se över över 
trafiksituationen kring Falu kommuns skolor ............................. 70 

§ 265 Motion från Knut C.A. Scherman(SD): Etik, uppförande och 
skyldigheter i skolor och senare i vuxenvärlden ......................... 71 

§ 266 Motion från Knut C.A. Scherman(SD): Inför obligatorisk 
lärarutbildning i att ta hand om barn och ungdomar med NPF 
(neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) .................................... 72 
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§ 222 Anmälningsärenden  

Beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av anmälningsärendena. 

Sammanfattning 

Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden: 

 Protokoll från socialnämnden; rapportering avseende ej verkställda 
beslut enligt LSS andra kvartalet 2012. 

 Protokoll från socialnämnden; rapportering avseende ej verkställda 
beslut enligt SoL andra kvartalet 2012. 

 Protokoll från omvårdnadsnämnden; ej verkställda beslut kvartal 3 
2012. 

 Dom från Mark- och miljödomstolen 2012-10-11 mål nr 4212-11 
angående tillstånd till gruppstation för vindkraftverk inom 
Svartnäsområdet. Överklagat beslut av Länsstyrelsen i Dalarnas läns 
beslut den 22 juni 2011. 

 Beslut om kommunalisering av hemsjukvården Gagnefs kommun. 

 Beslut om kommunalisering av hemsjukvården Älvdalens kommun. 

 Beslut om kommunalisering av hemsjukvården Säters kommun. 

 Ny ledamot i kommunfullmäktige Mikaela Karlsson och ny ersättare 
Birgitta Gradén. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från socialnämnden 2012-09-25, § 180/ förvaltningens rapport 
2012-09-03 Dnr: KS 20/12. 

Protokoll från socialnämnden 2012-09-25, § 181/ förvaltningens rapport 
2012-09-03 Dnr: KS 20/12. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2012-10-31, § 148/ förvaltningens 
statistikrapport 2012-10-05 Dnr: KS 20/12. 

Dom från Mark- och miljödomstolen 2012-10-11 mål nr 4212-11 angående 
tillstånd till gruppstation för vindkraftverk inom Svartnäsområdet. 
Handlingarna finns i diariet och kan även läsas på stadskansliet. Domen 
omfattar 64 sidor. Dnr: KS 774/08. 

Protokoll från Gagnefs kommuns kommunfullmäktigesammanträde 2012-
09-24, § 150. Dnr: KS 371/12. 

Protokoll från Älvdalens kommuns kommunfullmäktigesammanträde 2012-
09-24, § 80. Dnr: KS 371/12. 
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Utdragsbestyrkande: 

Protokoll från Säters kommuns kommunfullmäktigesammanträde 2012-09-
27, § 83. Dnr: KS 371/12. 

Protokoll från Länsstyrelsen i Dalarnas län 2012-11-01  Dnr: KS 2/12. 
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§ 223 Fastställande av skattesats för 2013 

KS0001/12 

Beslut 

Skattesatsen för 2013 fastställs till 22,54 kr, under förutsättning att 
länets samtliga kommuner och landstinget Dalarna beslutar att 
skatteväxla 0,23 kr för kommunernas övertagande av hälso- och 
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende (hemsjukvård). 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång 
föreslå skattesats för det kommande året. 

I samband med fastställandet av drift- och investeringsramar för 2013-2015 
fastställde kommunfullmäktige den 14 juni 2012 oförändrad utdebitering i 
Falun till 22,31 per skattekrona för år 2013. 

Den 13 september 2012 godkände kommunfullmäktige avtalet om 
övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan 
landstinget och kommunerna i Dalarnas län fr o m den 1 januari 2013. 

Tillsammans med länets övriga kommuner och landstinget Dalarna 
hemställs hos finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna om 
kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,23 procentenheter för 
kommunerna och sänks med 0,23 procentenheter för landstinget. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-10-08. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-30, § 204.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Karl-Erik Pettersson (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 

Ekonomikontoret 
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Utdragsbestyrkande: 

§ 224 Revidering och fastställande av budget 2013 och  
              ekonomisk flerårsplan 2014-2015 samt mål för god  
              ekonomisk hushållning  

KS 1/12 

Beslut om drift- och investeringsramar 

KOMMUNSTYRELSEN 

 
1. Kommunstyrelsens anslag för driftverksamhet år 2013 fastställs till 

239 786 tkr och ekonomisk plan för år 2014 och 2015 uppgående till 
234 651 tkr respektive 230 096 tkr godkänns. 

2. Kommunstyrelsens anslag för driftverksamhet inkluderar ett 
ospecificerat sparbeting om 5 050 tkr gällande nämndernas 
verksamhet, som efter precisering och beslut fördelas på resp 
nämnd. 

3. Kommunstyrelsen, kommunfastigheters investeringsanslag för år 
2013 fastställs till 96 000 tkr och ekonomisk plan för år 2014 och 
2015 uppgående till 78 900 tkr respektive 99 500 tkr godkänns. 

4. Investeringsanslag för utvecklingsområden, kommersiella 
exploateringar och bostadsexploateringar totalt för år 2013 fastställs 
till 64 780 tkr och ekonomisk plan för år 2014 och 2015 uppgående 
till 64 425 tkr respektive 17 390 tkr godkänns. 

5. Kommunstyrelsen, kommunstyrelseförvaltningens övriga 
investeringsanslag för år 2013 fastställs till 14 695 tkr och 
ekonomisk plan för år 2014 och 2015 uppgående till 24 675 tkr 
respektive 28 475 tkr godkänns. 

 

BYGGNADSNÄMNDEN 

6. Byggnadsnämndens anslag för driftverksamheten år 2013 fastställs 
till 593 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2014 och 
2015 uppgående till 599 tkr respektive 608 tkr godkänns. 

 
TRAFIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

7. Trafik- och fritidsnämndens anslag för driftverksamheten år 2013 fastställs 
till 173 084 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2014 och 2015 
uppgående till 185 493 tkr respektive 197 174 tkr godkänns. 
 

8. Trafik- och fritidsnämndens driftanslag för kollektivtrafik och färdtjänst år 2013 
fastställs till 51 780 tkr och ekonomisk plan för driftanslag för år 2014 och 2015 
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uppgående till 56 846 tkr respektive 62 624 tkr godkänns. 
 

9. Trafik- och fritidsnämndens investeringsanslag för verksamheten fastställs  
till 19 000 tkr för år 2013 och ekonomisk plan år 2014 och 2015 uppgående 
till 11 400 tkr respektive 10 130 tkr godkänns. 

 

KULTURNÄMNDEN 

 
10. Kultur- och ungdomsnämndens anslag för driftverksamheten år 2013 fastställs  

till 52 034 tkr och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2014 och 2015 
uppgående till 60 554 tkr respektive 62 343 tkr godkänns. 
 

11. Kultur- och ungdomsnämndens investeringsanslag för verksamheten fastställs  
till 400 tkr för år 2013 och ekonomisk plan år 2014 och 2015 uppgående till 400 tkr 
årligen godkänns. 

 
SKOLNÄMNDEN 

12. Skolnämndens anslag för driftverksamhet år 2013 fastställs till 1 147 551 tkr och 
ekonomisk plan för år 2014 och 2015 uppgående till 1 169 822 tkr respektive  
1 194 899 tkr godkänns.  
 

13. Skolnämndens investeringsanslag för år 2013 fastställs till 10 000 tkr och ekonomisk 
plan för år 2014 och 2015 uppgående till 10 000 tkr årligen godkänns. 

 
SOCIALNÄMNDEN 

14. Socialnämndens anslag för driftverksamheten år 2013 fastställs till 438 019 tkr och 
ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2014 och 2015 uppgående till 439 094 tkr 
respektive 446 662 tkr godkänns. 
 

15. Socialnämndens driftanslag för ekonomiskt bistånd år 2013 fastställs till 93 028 tkr 
och ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2014 och 2015 uppgående till 94 423 
tkr respektive 95 840 tkr godkänns. 
 

16. Socialnämndens investeringsanslag för 2013 fastställs till 700 tkr och ekonomisk plan 
för år 2014 och 2015 uppgående till 500 tkr årligen godkänns. 

 
OMVÅRDNADSNÄMNDEN 

 
17. Omvårdnadsnämndens anslag för driftverksamheten år 2013 fastställs till 588 399 och 

ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2014 och 2015 uppgående till 608 278 tkr 
respektive 625 337 tkr godkänns. 
 

18. Omvårdnadsnämndens investeringsanslag för 2013 fastställs till 3 500 tkr och plan år 
2014 och 2015 uppgående till 3 500 tkr årligen godkänns. 
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MILJÖNÄMNDEN 
  

19. Miljönämndens anslag för driftverksamheten år 2013 fastställs till 9 909 tkr och 
ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2014 och 2015 uppgående till 10 007 tkr 
respektive 10 155 tkr godkänns. 

 
KOMMUNREVISIONEN 

 
20. Kommunrevisionens anslag för driftverksamheten år 2013 fastställs till 2 000 tkr och 

ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2014 och 2015 uppgående till 2 029 tkr 
respektive 2 057 tkr godkänns. 

 

Beslut om kommunstyrelsens förslag i övrigt 

1. Budget 2013 fastställd av kommunfullmäktige den 14 juni 2012 
revideras. 

2. Finansiella mål och riktlinjer för vad som är god ekonomisk 
hushållning enligt vad som framgår av avsnitt 3 i dokumentet 
Budget 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 fastställs. 

3. Driftbudget- och investeringsramar för 2013 för kommunstyrelsen 
och nämnderna fastställs i enlighet med vad som anges i 
budgetdokumentet och dess beslutssatser. 

4. I budgetdokumentet redovisat resultat-, kassaflödes- och 
balansbudget för år 2013 fastställs. 

5. Ekonomisk plan för driftbudget- och investeringsramar för 2014-
2015 för kommunstyrelsen och nämnderna i enlighet med vad som 
anges i budgetdokumentet och dess beslutssatser godkänns. 

6. Kommunstyrelsen och nämnderna uppdras att upprätta 
verksamhetsplan och budget utifrån angivna prioriteringar och 
fastställd ram för år 2013 enligt budgetdokumentet.  

Protokollsanteckning 

Kommunfullmäktige tar följande notering från Vänsterpartiet (Daniel 
Riazat, Kicki Stoor, Patrik Andersson och Eva Ferdéen) till protokollet: 

Med anledning av omständigheterna där Alliansen inte kunde acceptera att 
deras budget föll då den ställdes mot Vänsterpartiets budget och därför i 
protest uttalade hot om att taktikrösta så att Vänsterpartiet skulle vinna över 
S och MP budget, om inte röstningen gjordes om. 
Omröstning blev resultatet och i denna föll Vänsterpartiets budget. 
I valet mellan Alliansens och S och MP:s budget valde vi att stödja S och 
MP:s budget, helt enkelt för att deras budget ligger oerhört mycket närmare 
vår än vad Alliansens gör. 
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Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2012 att anta budget för Falu 
kommun 2013 med planeringsdirektiv och ekonomisk flerårsplan 2014-
2015. Den politiska ledningen (S och MP) lägger reviderad budget 2013 
med ekonomisk flerårsplan 2014-2015 upprättad till kommunstyrelsens 
sammanträde den 13 november 2012. 

Vänsterpartiet redovisar förslag till ändringar i den politiska ledningens 
förslag. 

Moderaterna, Centerpartiet, Falupartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna 
(Falualliansen) redovisar förslag till ändringar av den politiska ledningens 
förslag. 

Ekonomichef Kjell Nyström inleder med att ge en ekonomisk ovärlds-
beskrivning samt redogör för skatteunderlagets utveckling för Falu 
kommun. 

Beslutsunderlag 

Den politiska ledningens förslag (S och MP) till reviderad Budget 2013 med 
ekonomisk flerårsplan 2014-2015. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-11-13, § 226. 

Vänsterpartiets förslag till budget 2013-15, kompletterande utskick 2012-
11-16. 

Falualliansens förslag till budget 2013, kompletterande utskick 2012-11-21. 

Ekonomikontorets ramsammanställning 2012-11-22  (bil § 224). 

Delbeslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna de beslutsunderlag som 
ordföranden presenterat i ärendet. 

Delbeslut om procedurfrågor vid ärendet beredning 

Ordföranden redogör för förslag till tidsdisposition och arbetsgång och 
finner att kommunfullmäktige ställer sig bakom detta. Gruppledarna får 5 
minuter för inledande anförande varefter allmän debatt med inlägg om 3 
minuter vidtar. Kommunfullmäktige beslutar att Svante Parsjö Tegnér (FP) 
får yttra sig under ärendets behandlingen. 

Turordningen av inledningsanförandena är enligt följande: 
Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Falupartiet, 
Vänsterpartiet, Folkpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.  

Gruppledarnas inledningsanförande 

Jonny Gahnshag håller Socialdemokraternas (S) inledningsanförande och 
redogör för kommunstyrelsens förslag till revidering av budget 2013 med 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

ekonomisk flerårsplan 2014-2015 och yrkar bifall till densamma. 

Mikael Rosén håller Moderaternas (M) inledningsanförande och redogör för 
Falualliansens förslag till ändringar i budget 2013 enligt förslag i 
kompletterande utskick den 21 november 2012 och yrkar bifall till 
densamma. 

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

Richard Holmqvist håller Miljöpartiets (MP) inledningsanförande och yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Maria Gehlin håller Falupartiets (FAP) inledningsanförande och yrkar bifall 
till Falualliansens förslag. 

Kicki Stoor håller Vänsterpartiets (V) inledningsanförande och yrkar bifall 
till Vänsterpartiets förslag. 

Svante Parsjö Tegnér håller Folkpartiets (FP) inledningsanförande. 

Knut C.A.Scherman håller Sverigedemokraternas (SD) inledningsanförande 
och yrkar bifall till Falualliansens förslag. 

Katarina Gustavsson håller Kristdemokraternas (KD) inledningsanförande 
och yrkar bifall till Falualliansens förslag. 

Anföranden under den allmänna debatten 

Jonny Gahnshag inleder den allmänna debatten och i den deltar Mikael 
Rosén (M), Christer Falk (S), Linnea Risinger (MP), Patrik Andersson (V),  
Anders Samuelsson (-), Maria Gehlin (FAP), Daniel Riazat (V), Monica 
Enarssson (S), Kicki Stoor (V), Linnea Risinger (MP), Patrik Andersson 
(V) och  Richard Holmqvist (MP).     

Förslag till beslut under den allmänna debatten 

Anna Hägglund (C), Sten H Larsson (FAP), Mats Dahlström (C), Katarina 
Gustavsson (KD), Ove Raskopp (-), Åsa Nilser (FP) och Knut 
C.A.Scherman (SD) instämmer i Mikael Roséns m.fl. bifallsyrkande till 
Falualliansens förslag. 

Evert Karlsson (S) instämmer i Jonny Gahnshags m.fl. (S) bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslut om ajournering 

Kommunfullmäktige beslutar om ajournering av den allmänna debatten och 
ärendet för behandling av medborgarförslag, Förebyggande åtgärder för att 
undvika felaktigheter och oegentligheter i kommunen. Ärendet ajourneras 
kl. 14.40 och återupptas kl. 16.00. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår, enligt förslag från Mikael Rosén, att de tre 
budgetförslagen (kommunstyrelsens förslag = S och MP:s budgetförslag, 
Falualliansens förslag och Vänsterpartiets förslag) i sin helhet ställs mot 
varandra, vilket godkänns av kommunfullmäktige. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag, bifall till S och MP:s budgetförslag. 

Votering begärs. 

Ordföranden prövar Vänsterpartiets förslag mot Falualliansens förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att vänsterpartiets 
förslag är motförslag till huvudförslaget, som är kommunstyrelsens förslag  
(S och MP:s budgetförslag). 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för Vänsterpartiets förslag och Nej-röst för Falualliansens förslag. 

Med 31 ja-röster och 30 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att 
Vänsterpartiets förslag är motförslag till huvudförslaget. 

Efter redovisningen av omröstningsresultatet ifrågasätts tillvägagångssättet 
från Falualliansen och det framförs åsikter att den röd-gröna majoriteten 
taktikröstat.Detta tillbakavisas. 

Beslut om ajournering 

Mötet ajourneras 17.55-18.00 för överläggning. 

Ordföranden föreslår att omröstningsprocessen tas om, från där det ska 
utses ett motförslag till huvudförslaget, vilket godkänns av kommun-
fullmäktige. 

Ordföranden prövar Falualliansens förslag mot Vänsterns förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar att Falualliansens förslag är motförslag till 
huvudförslaget. 

Omröstning ska genomföras enligt ordföranden. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag, (S och MP:s förslag) och Nej-röst för 
Falualliansens förslag. 

Med 31 ja-röster och 30 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag  till reviderad budget 2013 med ekonomisk 
flerårsplan 2014-2015 (bil § 224). 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommundirektör och samtliga kontor) 

Samtliga nämnder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







KOMMUNFULLMÄKTIGE  Omröstning § 224  KF 2012-11-22 
  Ja Nej Av- Budget  Ja  Nej  Av- 
    står     står 
    
1:e vice ordf Lars Broman (MP)  x   

2:e vice ordf Lars-Erik Måg (FP)  x  

Jonny Gahnshag (S)  x   

Susanne Norberg (S)  x   

Renée Andersson (S)Anna Strindberg (S) x   

Lena Johnsson (S)  x   

Christer Falk (S)  x   

Ashti Azrafshan (S)Sven-Erik Bertell (S)  
                                   

x   

Staffan Nilsson (S)  
 

x   
  

Krister Johansson (S)  x   

Christina Knutsson (S)  x   

Lars-Göran Johansson (S)      Runo 
Nilsson (S) 

x   

Berit Nyqvist (S)  x   

Claes Mankler (S)  x   

Monica Jonsson (S) 
 

x   

Lars Jerdén (S)     fr . kl 17.20 Lilian 
Sundström (S) 

x   

Margareta Källgren (S x   

Mustafa Güclü (S) x   

Yvonne Nygårds (S)  x   

J Ragnar Kroona (S) x   

Maria Silverplatz-Thunström (S) Helena 
Fridlund (S) 
 

x   

Evert Karlsson (S) x   

Mikaela Karlsson (S) x   

Roger Jansson (S)  x   

Ev.eräsättare för Karl-Erik Pettersson (S) 
 

   

Richard Holmqvist (MP)                      x   

Linnea Risinger (MP) x   

Sara Ritäkt (MP)  x   

Ev.eräsättare för Lars Broman (MP) 
 

   

Krister Andersson (V) Eva Ferdéen (V) x   

Kicki Stoor (V) x   

Daniel Riazat (V)  x   

Stefan Nyrén (V) Patrik Andersson (V) x   

    

Mikael Rosén (M)   x  

Christer Carlsson (M)  
 

 x  

Lilian Eriksson (M)   x  

Catharina Hjortzberg-Nordlund (M)   x  

Bo Wickberg (M)  
 

 x  

Christina Haggren (M)  x  

Jan-Olof Montelius (M)  
 

 x  

Annika Larsson (M)  x  

Efter lunch Erich Colberg (M)  f mVanja 
Ottervall (M) 
 

 x  

J Kerstin Wåghäll (M)   x  

Göran Forsén (M)   x  

Bertil Eek (M)   x  

Lars Runsvik (M)   x  

Håkan Hammar (M)  x  

Mats Dahlström (C)  x  

Agneta Ängsås (C)   x  

Carl-Erik Nyström (C)    x  

Anna Hägglund (C)   x  

Dan Westerberg (C) Kristina Wahlén (C)   x  

Maria Gehlin (FAP)   x  

Anders Pettersson (FAP)  x  

Sten H Larsson (FAP)   x  

Stefan Clarström (FAP)   x  

Åsa Nilser (FP) Svante Parsjö Tegnér (FP)   x  

Ev.eräsättare för Lars-Erik Måg (FP) 
 

   

Katarina Gustavsson (KD)  x  

Håkan Nohrén (KD)   x  

Knut C.A. Scherman (SD)  x  

Ove Raskopp (op)  x  

Anders Samuelsson (op)  x  

Ordförande Karl-Erik Pettersson (S)  
 

x   

                     31   30 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§  225 Utökad investeringsram 2012 för skolnämnden 

KS0001/12 

Beslut 

1. Skolnämndens investeringsram 2012 utökas med 4,9 mnkr till  
totalt 11,3 mnkr. 

2. Investeringarnas kapitalkostnader ska finansieras inom beslutad driftram.  

Sammanfattning 

Beslut om öppnande av Västra skolan och förändring av Gruvrisskolan från en F-9 
skola till en skola inrymmande årskurs F-6 och 7 förskoleavdelningar innebär 
ökade behov av bl a utrustning och inventarier för ca 3,5 mnkr enligt skolförvalt-
ningen. 

Kvarnbergsskolan bedöms kunna tas i bruk för förskoleverksamhet vid årsskiftet 
2012/2013. Inventarier för 1 mnkr behövs enligt skolförvaltningen.  

Gymnasiets fordonsprogram har behov av investering i riktutrustning, som bedöms 
kosta 0,4 mnkr, vilket inte inryms i investeringsramen. 

Sammantaget bedömer skolnämnden att en utökning av investeringsramen behövs 
med 4,9 mnkr till totalt 11,3 mnkr för 2012. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Skolnämndens protokoll 2012-08-29. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-10-08. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-10-16, § 109. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-30, § 205 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 

Skolnämnden 

Ekonomikontoret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 226 Omfördelning av investeringsanslag för 
kommunfastigheter 2012 

KS0072/12 

Beslut 

    Godkänna justering av kommunfastigheters omfördelning av   
     investeringsanslag för 2012. 

Sammanfattning 

Kommunfastigheter har utifrån den investeringsram som beviljats för plan-
perioden 2012-2014 utarbetat förslag till fördelning/omfördelning av 
investeringsmedel. I kommunfullmäktiges rambeslut finns upptaget 
investeringsprojektens fördelning på kundkategori. För att förtydliga 
investeringsbudgetens fördelning på projekt och behovet av omfördelning 
mellan kundkategorierna har förslag framtagits. Kommunfullmäktige 
föreslås godkänna justering av kommunfastigheters investeringsanslag för 
2012. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunfastigheters tjänsteskrivelse 2012-10-01. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2012-10-17, § 79. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-30, § 206. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 

Kommunfastigheter 

Ekonomikontoret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 227 Utökad driftram 2012 för kommunrevisionen 

KS0562/12 

Beslut 

1. En utökad driftram om 379 000 kr för Kommunrevisionen som 
kompensation för de utökade uppdrag som ålagts Kommun- 
revisionen 2012. 

2. Ramväxling ska ske från Beslutsorgan, central buffert. 

3. Rekommendera kommunrevisionen att för kommande år ta  
med oförutsedda kostnader i sin verksamhetsplanering. 

Sammanfattning 

Under 2012 har Kommunrevisionen utfört tre uppdrag, som inte ryms inom 
budgetramen. Dessa uppdrag är 

 Hoppbackarna  80 000 kr 

 Lån av fordon för privat bruk 150 000 kr 

 Arvodesfrågan 149 000 kr 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om de utökade uppdragen och ekonomi- 
kontoret ser då detta som en tillfällig volymökning för 2012. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Hemställan om tilläggsanslag 2012-09-21. 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-10-23. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-30, § 214. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Karl-Erik Pettersson (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 

Kommunrevisionen 

Kommunfullmäktiges presidium 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 228 Revidering av taxa för förskolor, pedagogisk omsorg 
och fritidshem 

KS0430/10 

Beslut 

1. Hel avgift ska tas ut för hela åldersgruppen 6-13 år på fritidshem, 
dvs. avgiften ska vara densamma i åldersgruppen. 

2. Justera tillägg i texten allmänna villkor (sjunde punkten i 
skolnämndens beslut 2012-10-24) till lydelse: ”Avgiften grundar sig 
på abonnemangsprinciper vilket innebär att avgift tas ut fr.o.m. det 
datum platsen accepterats och är tillgänglig för barnet. Avgiften tas 
ut även om platsen inte nyttjas under viss tid.”  

3. Skolnämndens förslag till taxa, daterad 2012-09-01 och reviderad 
genom beslut i skolnämnden 2012-10-24, med justering enligt första 
och andra punkten ovan och skolförvaltningens förslag daterat 2012-
10-29, antas. 

4. Taxan träder ikraft fr.o.m. den 1 januari 2013.  

Sammanfattning 

Taxan för förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem är delvis inaktuell 
och därför föreslår man en revidering. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från skolnämnden 2012-09-26, § 171/ tjänsteskrivelse 2012-08-
30. 

Protokoll från skolnämnden 2012-10-24, § 180/tjänsteskrivelse 2012-09-26/ 
Förslag till taxa daterad 2012-09-01. 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-29. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-11-13, § 229. 

Protokoll från skolnämnden 2012-11-21, § 205. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 

Skolnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 229 Avgiftsförändring trygghetslarm  

KS0 650/12 

Beslut 

1. Avgiften för trygghetslarm fastställs till 175 kr per månad från och 
med den 1 januari 2013. 

2. Justering av avgiften ska ske i takt med förändringar av det årligen 
fastställda prisbasbeloppet i enlighet med de tillämpningsföreskrifter 
för avgifter som fastställs av omvårdnadsnämnden. 

Sammanfattning 

Avgiften för trygghetslarm är låg i Falu kommun. Föranlett av pågående 
och framtida investeringar i nya trygghetslarm för att göra dessa säkrare och 
systemet mer utvecklingsbart föreslår omvårdnadsnämnden en höjning från 
114 kr per månad till 175 kr per månad.  

Beslutsunderlag 

Protokoll från omvårdnadsnämnden/ tjänsteskrivelse 2012-10-06. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-11-13, § 230. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 

Omvårdnadsnämnden 

Ekonomikontoret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 230 Fastställande av reviderad finanspolicy 

KS 558/12  

Beslut 

Falu kommuns finanspolicy, enligt förslag daterad den 5 november 
2012, fastställs. 

Sammanfattning 

Den senaste ändringen av finanspolicyn beslutades av kommunfullmäktige 
den 13 oktober 2011, då möjligheten att låna av Kommuninvest i Sverige 
AB utökades från 60 till 80 % av lånestocken.  

Utvecklingen på finansmarknaderna har nu aktualiserat en omarbetning av 
kommunens finanspolicy. De föreslagna förändringarna innebär dock ingen 
total omskrivning utan vissa särskilt angivna förändringar avseende t.ex. 
lånestock, ränterisker, precisering av vilka försäkringsinstrument/derivat 
som får användas etc. Därtill kommer en viss språklig modernisering. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-11-05 med bilaga förslag till 
finanspolicy daterad 2012-11-05. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-11-13. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 

Ekonomikontoret 

Kopparstaden AB 

Falu Energi & Vatten AB 
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Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 231 Tilläggsavtal om renovering/ investering av ishall 

KS 524/12  

Beslut 

1. Trafik- och fritidsnämnden får i uppdrag att teckna tilläggsavtal med 
LUFAB om renovering/investering av ishall för sex curlingbanor. 

2. Trafik- och fritidsnämnden får i uppdrag att teckna avtal med Falu 
Curlingclub om två extra curlingbanor i ishallen på Lugnet.  
Förutsatt att Falu Curlingclub bär merkostnaden för de två extra 
curlingbanorna utöver de fyra som redan är finansierade via 
kommunfullmäktiges beslut den 11 oktober 2012. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i oktober att godkänna 
ombyggnation av ishallen där tillkommande hyra är satt till 3528 tkr/år. 
LUFAB har tagit fram två förslag till tilläggsavtal avseende renovering och 
investering i ishallen varav det ena är baserat på sex curlingbanor och det 
andra fyra. Enligt Trafik- och fritidsnämndens reglemente krävs att 
kommunfullmäktige godkänner att nämnden ingår längre hyresavtal än fem 
år.  

Trafik- och fritidsnämndens ordförande begär att få yttra sig. 

Ordföranden informerar om att enligt kommunfullmäktiges arbetsordning  
20 § får ordföranden och vice ordföranden vars verksamhetsområde ett 
ärende berör delta i överläggningen av ärendet.  

Beslutsunderlag 

Trafik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-06/ Tilläggsavtal 
ishall. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-11-13, § 231. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-11-15, § 148 föredras 
muntligen av trafik- och fritidsnämndens ordförande Jonas Lennerthson. 

Yttranden under sammanträdet 

Jonas Lennerthson (S), Anna Hägglund (C), och Kicki Stoor (V).  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag, trafik- och 
fritidsnämnden ges befogenhet att teckna tilläggsavtal med LUFAB om 
renovering /investering av ishall enligt trafik- och fritidsförvaltningens 
tjänsteskrivelse den 6 november 2012 baserat på fyra curlingbanor. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sten H Larsson (FAP) med instämmande av Bo Wickberg (M) och Evert 
Karlsson (S): Bifall till trafik- och fritidsnämndens förslag den 15 november 
2012;  
1. Trafik- och fritidsnämnden får i uppdrag att teckna tilläggsavtal med 
LUFAB om renovering/investering av ishall för sex curlingbanor.  
2. Trafik- och fritidsnämnden får i uppdrag att teckna avtal med Falu 
Curlingclub om två extra curlingbanor i ishallen på Lugnet. Förutsatt att 
Falu Curlingclub bär merkostnaden för de två extra curlingbanorna utöver 
de fyra som redan är finansierade via kommunfullmäktiges beslut den 11 
oktober 2012. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Sten H Larssons m.fl. förslag. 

Sänds till 

Trafik- och fritidsnämnden 

LUFAB 

Falu CC 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 232 Svar på motion från Knut C.A. Scherman (SD): 
Miljöförbättringar i Faluns skolor, framförallt i skolor 
med låg takhöjd 

KS0171/11    

Beslut 

Motionen avslås. 

Sammanfattning 

Knut C. A. Scherman föreslår i en motion att kommunstyrelsen avsätter 
medel till skolförvaltningen och ger dem i uppdrag att anskaffa samt sätta 
upp mer grövre textil, med struktur utan störande motiv, i lämpliga tak och 
på väggar främst i skolor med låg takhöjd eller med ekande ljud. 

Skolnämnden och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsunderlag 

Motion 2011-02-15. 

Protokoll från skolnämnden 2011-06-22, § 101/tjänsteskrivelse 2011-05-10. 

Ekonomikontorets, miljökontorets och kommunfastigheters samordnade 
tjänsteskrivelse 2012-08-10. 

Protokoll från miljönämnden 2012-09-05, § 69. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-09-19, § 56. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 167. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-10-11, § 186. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Krister Johansson (S): Enligt kommunstyrelsens förslag, avslag. 

Knut C.A. Scherman (SD): Bifall till motionen.      

Beslutsgång  

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 

Knut C. A. Scherman 
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Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Ekonomikontoret 

Miljökontoret  

Kommunfastigheter 

Skolnämnden 

Miljönämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§  233 Svar på motion från Agneta Ängsås (C) och Carl-Erik 
Nyström (C): Trygghetsboende eller seniorboende på 
landsbygden 

KS0296/12 

Beslut 

1. Motionen avslås i den del som avser att lämna hyresgarantier. 

2. I övrigt är motionen besvarad då det finns ett behov av nya 
boendealternativ på Faluns landsbygd och då nya trygghetsboenden 
planeras, framförallt i befintliga fastigheter. Ett nytt trygghetsboende 
har också öppnats i Bjursås. 

Sammanfattning 

Agneta Ängsås och Carl-Erik Nyström föreslår i en motion att 
kommunstyrelsen går in som garant för eventuella hyresförluster som 
uppstår i trygghetsboende eller seniorboenden som Kopparstaden upprättar i 
kommundelscentra eller andra delar av landsbygden där behov av 
trygghetsboende eller serviceboenden har påvisats och tillgodosetts av 
Kopparstaden.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion 2012-03-15. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2012-06-20, § 83/ tjänsteskrivelse 
2012-06-08. 

Kopparstadens svar 2012-06-27. 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-08-14. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-09-18, § 84. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 168. 

Protokoll kommunfullmäktige 2012-10-11, § 187. 

Yttranden på sammanträdet 

Christer Falk (S) yttrar sig i ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Agneta Ängsås (C) och Carl-Erik 
Nyström (C): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 

Motionärerna 

Kopparstaden 

Omvårdnadsnämnden 

Stadsbyggnadskontoret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§  234 Svar på motion från Dan Westerberg (C) och Mats 
Dahlström (C): Utveckla skidturismen i Sörskog 

KS0297/12 

Beslut 

   Motionen är besvarad med hänvisning till trafik- och fritidsnämndens  
   beslut den 15 mars 2012 om omdisponering inom förvaltningens  
   investeringar för 2012 i syfte att vidareutveckla Sörskog som 
   friluftsområde. 

Sammanfattning 

Dan Westerberg och Mats Dahlström, påpekar i en motion vikten av att 
utveckla skidturismen i Sörskog och föreslår att Falu kommun till 
skidsäsongen vintern 2012/13 kompletterar servicebyggnaden i Sörskog 
med moderna toaletter. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion 2012-03-12. 

Protokoll trafik- och fritidsnämnden 2012-05-24, § 60/tjänsteskrivelse 
2012-05-08. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-09-18, § 85. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 169. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-10-11, § 188. 

Yttranden på sammanträdet 

Mats Dahlström (C) yttrar sig i ärendet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 

Motionärerna 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§  235 Svar på motion från Lars-Erik Måg (FP): Minska 
trafikriskerna vid Östra Hamngatan 

KS0236/12 

Beslut 

Motionen bifalls med hänvisning till tidigare beslut av trafik- och 
fritidsnämnden. 

Sammanfattning 

Lars-Erik Måg föreslår i en motion att trafik- och fritidsförvaltningen får i 
uppdrag att åter se över trafiksituationen på Östra Hamngatan och överväga 
att fullfölja beslutet från 2007. Det beslut som avses är trafik- och 
fritidsnämndens beslut den 21 maj 2007, där förvaltningen fick i uppdrag att 
på prov genomföra avstängning för fordonstrafik (utom för buss) på Östra 
Hamngatan mellan Falugatan och Vattugränd.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion 2012-02-27. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-05-24, § 57/tjänsteskrivelse 
2012-04-26. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-09-18, § 86. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 170. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-10-11, § 189. 

Yttranden under sammanträdet 

Patrik Andersson (V) yttrar sig i ärendet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Lars-Erik Måg (FP): Enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 

Motionären 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§  236 Svar på motion från Lars-Erik Måg (FP): Skaffa en mobil 
radarkamera 

KS0234/12 

Beslut 

     Motionen avslås. 

Sammanfattning 

Lars-Erik Måg föreslår i en motion att trafik- och fritidsnämnden får i 
uppdrag att utreda möjligheten att skaffa en eller ett par mobila skyltenheter 
med radar för att förbättra trafiksituationen i Falun. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Motion 2012-02-27. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-06-13, § 77/tjänsteskrivelse 
2012-05-31. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-09-18, § 87. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 171. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-10-11, § 190. 

Yttranden under sammanträdet 

Lars-Erik Måg (FP) yttrar sig i ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag, motionen avslås. 

Ove Raskopp (-): Motionen bifalls. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 

Motionären 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
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Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 237 Svar på motion från Lars Broman (MP), Richard  
              Holmqvist (MP), Inger Olenius (MP): Förbjud dubbar i  
              centrala Falun 

KS0745/09 

Beslut 

         Motionen är tillgodosedd och därmed bifallen.   

Sammanfattning 

Lars Broman, Richard Holmqvist och Inger Olenius föreslår i en motion att 
en utredning görs, byggd på mätningar av partikelhalter på flera platser i 
centrala Falun och vid olika tidpunkter. Framgår det att luftkvaliteten måste 
åtgärdas föreslår de att bilkörning med dubbade vinterdäck förbjuds i hela 
eller vissa delar av centralorten. 

Utvecklingsutskottet beslutade den 17 juni 2010 att återremittera motionen 
för inväntande av resultat från luftmätningar.  

Stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och trafik- och fritidsnämnden 
föreslår att motionen är tillgodosedd när det gäller utredningen och därmed 
besvarad i den delen. När det gäller införandet av förbud mot dubbdäck 
avslås motionen med hänvisning till resultaten från genomförda 
luftmätningar. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion 2009-10-26. 

Förvaltningsgemensam (stadsbyggnadskontoret, miljö-, trafik- och 
fritidsförvaltningen) tjänsteskrivelse 2010-04-26. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-06-17, § 93. 

Rapport 2012-01-30 Partikelmätningar i Falun 2012.  

Förvaltningsgemensam tjänsteskrivelse 2012-05-15. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-06-13, § 73. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-09-18, § 88. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 172. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-10-11, § 191. 

Yttranden under sammanträdet 

Lars Broman (MP) och Lars Jerden (S) yttrar sig i ärendet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 

Miljönämnden 

Trafik- och fritidsnämnden 

Stadsbyggnadskontoret 
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Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§  238 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) och Kjell Hjort 
(FAP): Cykelväg mellan Ornäs och Sandhed 

KS0566/11 

Beslut 

   Motionen är besvarad.  

Sammanfattning 

Maria Gehlin och Kjell Hjort föreslår i en motion att det byggs en gång- och 
cykelväg mellan Ornäs och Sandhed. Motionärerna skriver att vägen 
används mycket av både motions-, tävlingscyklister och skolbarn under 
cykelsäsongen. I dagsläget måste de dela vägen med övrig trafik till 
golfbanan, boende, jordbruksmaskiner, m fl och att det skett flera tillbud. 
De skriver också att flera av kommunens strategier och program syftar till 
att uppmuntra medborgarna att ta cykeln före andra fordon. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att prioriteringslistan för cykelvägar 
längs statliga vägar, daterad den 23 augusti 2012, fastställs och skickas till 
Region Dalarna. 

Beslutsunderlag 

Motion 2011-10-19. 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-08-23. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-09-18, § 89. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 173. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-10-11, § 192. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Maria Gehlin (FAP): Enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 

Motionärerna 

Region Dalarna 

Stadsbyggnadskontoret 
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Kommunfullmäktige 
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Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 239 Svar på motion från Ragnar Kroona (S) och Anna 
Strindberg (S): Falu Kommun ska bygga en gång- och 
cykelbana mellan Boda och Svärdsjö centrum 

KS0688/10 

Beslut 

       Motionen är besvarad.  

Sammanfattning 

Ragnar Kroona och Anna Strindberg föreslår i en motion att kommunen 
bygger en gång- och cykelväg mellan Boda och Svärdsjö centrum. 
Motionärerna skriver att vägen används av många som cyklar, går och kör 
moped. De skriver att vägrenen är obefintlig och anser att det är farligt för 
oskyddade trafikanter att använda vägen. Det finns inga alternativa vägar att 
cykla mellan Boda och Svärdsjö centrum. De skriver också att det ur miljö- 
och hälsosynpunkt är bra att medborgarna tar cykeln före andra fordon. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att prioriteringslistan för cykelvägar 
längs statliga vägar, daterad den 23 augusti 2012, fastställs och skickas till 
Region Dalarna. 

Beslutsunderlag 

Motion 2011-11-18. 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-08-23. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-09-18, § 90. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 174. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-10-11, § 193. 

Yttranden under sammanträdet 

Anna Strindberg (S) yttrar sig i ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 

Motionärerna 
Region Dalarna 
Stadsbyggnadskontoret 
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Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§  240 Svar på motion från Ove Raskopp (--); Skapande av en 
äldrepark 

KS0261/12 

Beslut 

    Motionen är besvarad med hänvisning till trafik- och fritidsnämndens 
    beslut den 16 juni 2012 att utreda framtida utveckling av aktivitetsparker  
    för alla åldrar. 

Sammanfattning 

Ove Raskopp föreslår i en motion att det undersöks om det är möjligt att 
skapa en äldrepark. Miljön i parken ska utformas efter de äldres behov och 
vara säker, trygg och stimulerande. Motionären menar att en äldrepark, som 
är öppen för alla åldrar, skulle öka intresset i alla åldrar för ett boende i 
kommunen. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion 2012-03-03. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-08-16, § 86/tjänsteskrivelse 
2012-05-24. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-09-18, § 91. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 175. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-10-11, § 194. 

Yttranden under sammanträdet 

Ove Raskopp (OP) yttrar sig i ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 

Motionären 

Trafik- och fritidsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 241 Svar på motion från Krister Andersson (V), Kicki Stoor 
(V) och Daniel Riazat (V): Rutiner vid upphandling inom 
Falu kommun 

KS0619/11 

Beslut 

     Motionen är besvarad med hänvisning till att motionärernas förslag  
     redan är tillgodosedda. 

Reservation  

Kicki Stoor (V), Daniel Riazat (V), Patrik Andersson (V) och Eva Ferdéen (V)  
reserverar sig mot beslutet (bil. § 241).   

Sammanfattning 

Krister Andersson, Kicki Stoor samt Daniel Riazat föreslår i en motion att 
upphandlingsformer som syftar till att gå runt LOU inte ska vara 
kommunens policy och att det utöver ordinarie revision anlitas en särskild 
konsult för oberoende granskning av rutiner och ekonomi fram till Skid-VM 
2015 inom trafik- och fritidsförvaltningen och de bolag som verkar på 
Lugnet. Motionen har ej föreslagit hur yrkandet ska finansieras. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion 2011-10-17. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-09-11. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-09-18, § 92. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-02, § 176. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-10-11, § 195. 

Yttranden under sammanträdet 

Patrik Andersson (V), Carl-Erik Nyström (C) och Maria Gehlin (FP) yttrar 
sig i ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kicki Stoor (V): Avslag i den delen som avser: 
att det utöver ordinarie revision anlitas en särskild konsult för oberoende 
granskning av rutiner och ekonomi fram till Skid-VM 2015 inom trafik- och 
fritidsförvaltningen och de bolag som verkar på Lugnet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 

Motionärerna 
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Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§  242 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP): Bättre kontroll 
på kommunens lokalkostnader  

KS0545/10 

Beslut 

1. Förslaget om införande av dyra avstigningsklausuler avslås. 

2. Motionen i övrigt anses besvarad genom kommunfastigheters svar, 
den 13 april 2012, av vilket framgår att föreslagna åtgärder redan 
beaktats i såväl policys som budget 2012. 

Reservation 

Samtliga närvarande ledamöter i Falupartiet, Folkpartiet, Kristdemo-
kraterna, Sverigedemokraterna samt Anders Samuelsson (-) och Ove 
Raskopp (-) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Maria Gehlin lämnar i sin motion förslag till åtgärder om bättre kontroll 
över kommunens lokalkostnader. 

1) Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) får där det är 
lämpligt, i uppdrag att skyndsamt lokaloptimera genom samordning 
i kommunen egna lokaler, så långt som möjligt gå ur externa 
hyreskontrakt och aktivare försäljning av tomma lokaler. 

2) Kommunens ”Lokal och hyrespolicy” kompletteras med en skrivning som 
innebär att kommunens tomställda lokaler bör säljas till externa aktörer  
alternativt att kommunen skriver långa hyreskontrakt med dyra avstignings- 
klausuler. 

3) Kommunens ”Lokal och hyrespolicy” alternativt kommunens ”Finanspolicy” 
kompletteras med hur stor del av hyran som utgör underhållskostnader och vad 
hyresgästen alternativt förvaltningarna därmed kan förvänta sig i underhåll 
för de fastigheter man hyr. 

4) ”Finanspolicyn” kompletteras med en rekommendation som tydliggör hur stor  
del (%) av kapitalkostnaderna som bör tillskjutas förvaltningarna vid investering 
så att förutsättningarna blir lika för alla kommunens verksamheter. 

 
Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion 2010-09-03. 

Kommunfastigheters tjänsteskrivelse 2012-04-13. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2012-05-16, § 61. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-29, § 104. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-06-14, § 126. 

Yttranden på sammanträdet 

Ove Raskopp (-),  

Förslag till beslut på sammanträdet  

Krister Johansson (S) med instämmande av Lena Johnsson (S), Linnea 
Risinger (MP), Mats Dahlström (C), Mikael Rosén (M) och Richard 
Holmqvist (MP): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Maria Gehlin (FAP) med instämmande av Daniel Riazat (V), Patrik 
Andersson (V), Sten H Larsson (FAP), Knut C.A. Scherman (SD), Krister 
Andersson (V), Åsa Nilser (FP), Kicki Stoor (V) : Bifall till motionens två 
sista förslagssatser:  
- Kommunens ”Lokal och hyrespolicy” alternativt kommunens 
”Finanspolicy” kompletteras med hur stor del av hyran som utgör 
underhållskostnader och vad hyresgästen alternativt förvaltningarna därmed 
kan förvänta sig i underhåll för de fastigheter man hyr. 

- ”Finanspolicyn” kompletteras med en rekommendation som tydliggör hur 
stor del (%) av kapitalkostnaderna som bör tillskjutas förvaltningarna vid 
investering så att förutsättningarna blir lika för alla kommunens 
verksamheter. 

Beslutsgång 

Ordföranden prövar motionens två första förslagspunkter och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Därefter ställer ordföranden förslagen, gällande motionens två sista 
förslagspunkter mot kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Maria Gehlins m. fl förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 46 ja-röster och 15 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens (bilaga § 242).  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
Maria Gehlin  

Kommunfastigheter 
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Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§  243 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP): Minska  
              kostnaden för kommunens personal, lönead-   
              ministration och övriga stödfunktioner 

KS0100/11 

Beslut 

1     Motionens intention bifalls i de delar som syftar till att organisera  
             kommunens personal och löneadministration för att få till stånd en   
             effektivare organisation med ett ikraftträdande som beslutas av    
             kommunstyrelsen (motionens förslag punkt 1 och 2).  

2 Motionen bifalls vad gäller översyn kring en dimensionering av 
kommunens övriga stödfunktioner som ekonomer, controllers, 
registratorer, nämndsekreterare m.m (motionens förslag punkt 3). 

Sammanfattning 

Maria Gehlin föreslår i en motion:  

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag 
till organisation av kommunens personal och löneadministration 
som är minst 5 000 000 kronor billigare jämfört med dagens 
organisation. 

2. Förslaget bör genomföras och ha ekonomisk effekt från den 1 
januari 2012. 

      3.   Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn 
kring dimensionering av kommunens övriga stödfunktioner som 
ekonomer, controller, diarium, sekreterare o.s.v. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del;  
        1. Personalkontoret  uppdras att fortsätta med särskilt utrednings-  
uppdrag för översyn av Falu kommuns löneadministration och HR (Human 
resources) utifrån vägledningsdiskussion vid kommunstyrelsens allmänna 
utskott den 16 maj 2012. 

      2. Ekonomikontoret uppdras att fortsätta med utredningsuppdrag för 
översyn av Falu kommuns ekonomifunktion utifrån redovisade förutsätt-
ningar med återredovisning till kommunstyrelsens allmänna utskott den 19 
september 2012. 

      3. Stadskansliet uppdras att utföra översyn av registrator och 
nämndsekreterarfunktion med återredovisning till kommunstyrelsens 
allmänna utskott den 14 november 2012. 

      4. Kommundirektören uppdras att ansvara för utredning om översyn av 
dimensionering av kommunens stödfunktioner i övrigt. 
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Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsunderlag 

Motion 2011-01-18. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet, personalkontoret och 
ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-05-02. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-05-16, § 51. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-05-29, § 103. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-06-14, § 125. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-10-11, § 184. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Susanne Norberg (S) med instämmande av Maria Gehlin (FAP): Enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 

Maria Gehlin 

Stadskansliet,  

Personalkontoret  

Ekonomikontoret 

Kommundirektören 
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Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§  244 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP), Sten H Larsson 
(FAP), Stefan Clarström (FAP) och Anders Pettersson 
(FAP): Färdigställa skateparken i betong istället för i 
asfalt och komplettera skateparken med en grönyta för 
allmänheten 

KS0667/11 

Beslut 

Motionen bifalls. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktigeledamöterna Maria Gehlin, Sten H Larsson, Stefan 
Clarström och Anders Pettersson föreslår i motion att skateparken 
färdigställs i betong  istället för asfalt, att trafik- och fritidsnämnden uppdras 
att säkerställa framtida underhållsbehov samt att Falu kommun i sin 
investeringsplan för 2015 planerar för en intilliggande park med grönytor, 
träd och sittplatser. 
Trafik- och fritidsnämnden föreslår att motionen tillstyrks. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion 2011-12-05. 

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

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-08-10. 

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

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-09-13, § 153. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-10-11, § 185. 

Yttranden under sammanträdet 

Jonas Lennerthson (S) yttrar sig i ärendet (enl. § 20 i kommunfullmäktiges 
arbetsordning).   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Maria Gehlin (FAP): Enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 

Motionärerna 

Trafik- och fritidsnämnden 

Ekonomikontoret 
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Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 245 Svar på medborgarförslag: Förebyggande åtgärder för 
att undvika felaktigheter och oegentligheter i 
kommunen 

KS0494/12 

Beslut 

     Medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till stadskansliet   
     tjänsteskrivelse den 27 september 2012. 

Reservation 

Kicki Stoor (V), Daniel Riazat (V), Patrik Andersson (V) och Eva Ferdéen (V)  
reserverar sig mot beslutet.   

Sammanfattning 

Kommunmedborgaren Bengt Holmquist föreslår i ett medborgarförslag ett 
flertal åtgärder för att motverka framtida felaktigheter och oegentligheter i 
den kommunala handläggningen i Falu kommun. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2012-08-17. 

Stadskansliet tjänsteskrivelse 2012-09-27. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-10-17, § 74. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-30, § 209. 

Delbeslut 

Ordförande Karl-Erik Pettersson redogör för arbetsordningens regel § 32 
om att kommunfullmäktige kan besluta att den som väckt ett 
medborgarförslag ska ha rätt att yttranderätt i samband med 
kommunfullmäktiges behandling av förslaget. 

Bengt Holmquist får yttra sig vid behandlingen av medborgarförslaget. 

Yttranden under sammanträdet 

Bengt Holmquist, Sten H Larsson (FAP), Richard Holmqvist (MP), Åsa 
Nilser (FP), Maria Gehlin (FAP) och Jonny Gahnshag (S) yttrar sig i 
ärendet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Patrik Andersson (V): Bifall till tilläggsyrkanden för motionens 
punkt 6  
Angående kommunens ansvar för den psykosociala arbetsmiljö och i 
synnerhet i fall där medarbetare drabbas av kränkande särbehandling, ska 
Falu kommun låta en oberoende part vara ledande i granskningen av 
händelsen. Detta för att öka trovärdigheten i arbetsprocessen och undvika 
eventuella lojalitetskonflikter. 

punkt 8  
Upprätta en checklista i enlighet med de lagar och bestämmelser kring jäv. 
Denna checklista ska läggas som bilaga till handlingar kring beslut där 
jävsituation kan tänkas vara möjlig och ska som rutin gås igenom innan 
beslut tas för att säkerställa att jäv eller andra intressekonflikter inte 
föreligger. 

punkt 9 
Falu kommuns arbetsgivarpolicy ska omfatta principen att aldrig inleda 
förhandlingar om utköp eller uppsägning där det kan misstänkas att 
föreliggande skäl till detta kan kopplas samman med att medarbetaren 
påtalat missförhållande och utgör en s.k. visselblåsarfunktion. 

Susanne Norberg (S): Avslag på Patrik Anderssons tilläggsyrkanden. 

Beslutsgång 

Ordföranden vägrar att pröva Patrik Anderssons tilläggsyrkanden för 
motionens punkt 6 och 9 eftersom de behöver beredas. 

Patrik Anderssons förslag till bifall för tilläggsyrkandet för motionens punkt 
8 prövas mot Susanne Norbergs avslag och ordföranden finner att  
kommunfullmäktige beslutar enligt Susanne Norbergs förslag. 

Sänds till 

Medborgarförslagsställaren  

Stadskansliet 
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Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§  246 Svar på motion från Ove Raskopp (--); Åtgärder för att 
förbättra situationen för barn och ungdomar i skolan 

KS0263/12 

Beslut 

    Motionen avslås med hänvisning till skolförvaltningens tjänsteskrivelse  
    den 24 maj 2012. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktigeledamoten Ove Raskopp föreslår i en motion en rad 
åtgärder för att förbättra situationen för barn och ungdomar i skolan såsom 
att inte riskera hjärnskadeförklara barn, ställa individuella och uppnåeliga 
krav på eleverna och ställa krav på undervisningsrådens examina och 
arbetslivserfarenhet.   

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Motion 2012-03-02. 

Protokoll från skolnämnden 2012-08-29, § 159/tjänsteskrivelse 2012-05-24. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-10-17, § 76. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-30, § 211. 

Yttranden på sammanträdet 

Patrik Andersson (V) yttrar sig i ärendet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Susanne Norberg (S) med instämmande av Sara Ritäkt (MP): Enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Ove Raskopp (-): Bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 

Motionären 

Skolnämnden 
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Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§  247 Svar på motion från Åsa Nilser (FP): Inför "UNG-Hälsa" -
en samlad barn- och ungdomshälsa 

KS0291/12 

Beslut 

      Motionen bifalls då samverkansberedningen i Falun redan fattat beslut  
      om att kommun och landsting gemensamt ska utveckla en verksamhet  
      för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktigeledamoten Åsa Nilser föreslår i en motion att Falu 
kommun verkar för att initiera UNG-hälsa i samverkan med Landstinget 
Dalarna.  
Skolnämndens förslag är att motionen avslås med hänvisning till det 
utvecklingsarbete som inletts inom primärvården och som syftar till att 
bygga upp en första linje för barns och ungas psykiska hälsa. 

Socialnämnden föreslår att motionen bifalls. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion 2012-03-26 

Protokoll från socialnämnden 2012-08-29, § 168/tjänsteskrivelse 2012-06-
26. 

Protokoll från skolnämnden 2012-08-29, § 157/tjänsteskrivelse 2012-08-07. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-10-17, § 77. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-30, § 212. 

Yttranden under sammanträdet 

Svante Parsjö Tegnér (FP) yttrar sig i ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Susanne Norberg (S) med instämmande av Katarina Gustavsson (KD): 
Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 

Motionären 
Socialnämnden 
Skolnämnden 
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Kommunfullmäktige 
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Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 248 Förvärv av Jernhusens fastigheter  

KS0721/11 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Förvärv av Jernhusens fastigheter Falun 11:4-7, enligt upprättat 
avtal, godkänns.  

2. Investeringsramen för 2012 utökas med 700 000 kronor för att 
kunna inrymma hela köpeskillingen i årets investeringsram. 

3. Förvärvet ska belasta investeringsprojekt 90 400, allmänna 
markreserven. 

Reservation 

Kicki Stoor (V), Patrik Andersson (V) och Daniel Riazat (V) (bil § 248) och 
Ove Raskopp (-) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning 

Jernhusen AB har för avsikt att avyttra sitt fastighetsbestånd i Falun. 
Försäljningen avser totalt fyra fastigheter med en total areal om ca 10 ha, 
Falun 11:4-7 varav en, Falun 11:5, är bebyggd med stationshuset.  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att stadsbyggnadskontoret får i 
uppdrag att utreda ägarfrågan. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-08-29. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-10-16, §110. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-30, § 207. 

Yttranden under sammanträdet 

Richard Holmqvist yttrar sig i ärendet.  

Förslag till beslut på mötet 

Jonny Gahnshag (S) och Krister Andersson (V): Enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Kicki Stoor (V), med instämmande av Ove Raskopp (-): Avslag till köpet 
eftersom beslutsunderlaget är bristfälligt. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 

Stadsbyggnadskontoret 

Trafik- och fritidsförvaltningen  

Kommunfastigheter 

Ekonomikontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 249  Svar på remiss Vindkraftsetablering Sundborn Vind AB  

KS0267/10 

Beslut 

1. Sundborn Vind AB:s ansökan om vindkraftspark i Sundborn 
tillstyrks.  

2. Länsstyrelsen i Dalarna föreslås att Sundborn Vind AB:s 
underlagsmaterial bör förstärkas enligt bilaga 4 (Sundborn Vind 
AB:s kommentar till miljönämndens beslut) till stadsbyggnads-
kontorets tjänsteskrivelse den 22 oktober 2012 innan verken får 
byggas samt att miljönämndens yttrande bil 2 till samma 
tjänsteskrivelse biläggs Falu kommuns remissvar. 

Reservation 

Samtliga närvarande ledamöter i Moderaterna, Falupartiet, Folkpartiet, 
Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna samt Anders Samuelsson (-) 
reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 

Patrik Andersson (V) och Daniel Riazat (V) deltar inte i något beslut efter 
denna paragraf med anledning av budgetbeslutet och den processen kring 
beslutsfattandet.  

Jäv 

Dan Westerberg (C) och Lars-Erik Måg (FP) deltar inte i handläggningen 
av detta ärende.  

Sammanfattning 

Länsstyrelsen Dalarna har remitterat en tillståndsansökan från Sundborn 
Vind AB till bl.a. Falu kommun för yttrande. Ansökan avser tillstånd att 
uppföra och driva gruppstation för vindkraft i ett område i två delar väster 
om sjön Logärden i Sundborn. Ansökan omfattar 10 vindkraftverk med en 
maximal höjd av 186 meter samt tillhörande transportvägar och lednings-
dragningar. Falu kommun har, enligt miljöbalkens regler, att tillstyrka eller 
avstyrka en tillståndsansökan för vindkraft. Beslut i tillståndsärenden fattas 
av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. 

Vid kommunstyrelsens utvecklingsutskotts (KSU) sammanträde den 18 
september 2012 informerades om ärendet. Mer material från etablerarna 
efterlystes för att utvecklingsutskottet ska kunna fatta beslut. Sundborn 
Vind AB har därefter presenterat material som tillfört ärendet den 
efterfrågade informationen. 

Miljönämnden i Falu kommun kommer att bli tillsynsmyndighet för 



 53 (72) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

vindkraftsanläggningen om den uppförs. Miljönämnden har också fått 
remissen och beslutade den 5 september 2012 i sitt svar direkt till 
Länsstyrelsen att avstyrka Sundborn Vinds ansökan med motiveringen att 
miljökonsekvensbeskrivningen är allt för ofullständig.  

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2012-10-08. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-10-16, § 111. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-30, § 208. 

Yttranden under sammanträdet 

Patrik Andersson (V), Daniel Riazat (V) och Katarina Gustavsson (KD) 
yttrar sig i ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S) med instämmande av Richard Holmqvist (MP), Ove 
Raskopp (-), Mats Dahlström (C), Lars Broman (MP), Carl-Erik Nyström 
(C) och Kicki Stoor (V): Enligt kommunstyrelsens förslag, ansökan 
tillstyrks. 

Anna Hägglund (C) med instämmande av Håkan Hammar (M), Cataharina 
Hjortzberg-Nordlund (M), Anders Samuelsson (-), Jan-Olof Montelius (M),  
Sven-Erik Bertell (S), Knut C.A.Scherman (SD), Maria Gehlin (FAP) och 
Svante Parsjö Tegnér (FP): Ansökan avstyrks.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag, ansökan tillstyrks. 

Nej-röst för Anna Hägglunds m.fl förslag, ansökan avstyrks. 

Med 33 ja-röster och 25 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag (bilaga § 249). 

Sänds till 

Länsstyrelsen Dalarnas län (inkl. tjänsteskrivelse med bilagor). 

Sundborn Vind AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Miljönämnden 

Stadsbyggnadskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 250 Ansvar för spolposter i Falu kommun samt svar till 
kommunrevisionen  

KS0450/12 

Beslut 

Ansvaret för spol- och brandposter ska ligga hos Falu Energi och  
Vatten AB.  

Protokollsanteckning 

Patrik Andersson (V) och Daniel Riazat (V) deltar inte i beslut. 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen begär svar av kommunstyrelsen på vem som har 
ansvaret för spolposterna i kommunen och hur kostnaderna ska fördelas. 

I ledningsnätet för dricksvattenförsörjningen finns ca 1400 spolposter, vilka 
även använts som brandposter. Då statusen hos dessa varit varierande, eller 
att delar av ledningsnätet av andra skäl inte varit lämpade för uttag av 
brandvatten, har Falu Energi och Vatten AB (FEV), tillsammans med 
Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) tidigare kartlagt vilka av dessa som 
ska prioriteras för brandvatten. Kartläggningen resulterade i en samsyn om 
ca 400 prioriterade spolposter vilka numera benämns som brandposter. 
Spol- och brandposter har således i dag samma tekniska utformning. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag.  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, stadskansliet får i uppdrag att 
utreda om kostnaderna ska bäras av bolaget eller Falu kommun samt att 
stadskansliets tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2012 utgör 
kommunstyrelsens svar till kommunrevisionen. 

Beslutsunderlag 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2012-09-04. 

Karta brand- och spolposter. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-09-19, § 70. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-10-30, § 213. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Susanne Norberg (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Kommunrevisionen inkl. tjänsteskrivelsen 

Falu Energi och Vatten AB  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 251 Godkännande av tillägg till GYSAM:s samverkansavtal 
för gymnasieskolor 

KS0447/07 

Beslut 

1. Tilläggsavtal för Hedemora och Malung-Sälens kommuners inträde i  
Gysam godkänns. 

Protokollsanteckning 

Patrik Andersson (V) och Daniel Riazat (V) deltar inte i beslut. 

Sammanfattning 

Gysam är ett samarbete mellan gymnasieskolorna i kommunerna Borlänge, 
Falun, Gagnef, Leksand, Rättvik, Säter, Vansbro samt Västerbergslagens 
utbildningscentrum (VBU). 

Enligt beslut i Gysams ledningsgrupp och Falun Borlänge Regionens 
styrelse erbjuds Hedemora och Malung-Sälens kommuner inträde i Gysam 
from den 1 oktober 2012. 

Beslutet är enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal för gymnasieskolan inom Gysam: Tilläggsavtal Hedemora 
och Malung-Sälen 2012-05-09/ansökningshandlingar. 

Protokoll från skolnämnden 2012-10-24, § 191. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-11-30, § 215. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonny Gahnshag (S): Enligt kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 

Skolnämnden                                       Malung-Sälens kommun 

Borlänge Kommun                              Säters Kommun 

Gagnef Kommun                                 Rättviks Kommun                                 
Vansbro Kommun                               Falun-Borlänge regionen AB 

Leksands Kommun                             Västerbergslagens utbildningscentrum 

Hedemora kommun 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 252 Svar på interpellation från Agneta Ängsås (C) och Carl- 
              Erik Nyström (C) ställd till kommunalrådet Jonny  
              Gahnshag (S) Åtgärder för att motverka att  
              Bjursås/Sågmyra, Enviken och Svärdsjös befolkning  
              minskar 

KS0004/12 

Sammanfattning 

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

Kommunfullmäktige beslutade den 13 september 2012 att interpellationen 
får ställas och att den ska besvaras på dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Interpellation daterad 2012-09-12 (bilaga 252). 

Svar från Jonny Gahnshag 2012-11-20 (bilaga § 252). 

Yttranden 

Jonny Gahnshag redogör för sitt svar på interpellationen. 

Carl-Erik Nyström och Agneta Ängsås tackar för svaret och kommenterar 
detsamma. 

I debatten deltar Ove Raskopp (-), Patrik Andersson (V), Anna Strindberg 
(S), Knut C.A. Scherman (SD) och Håkan Hammar (M). 

Ordföranden förklarar därefter att debatten är avslutad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1 (4) 

Postadress Besöksadress Telefonväxel Organisationsnummer Bankgiro Plusgiro 

791 83  FALUN Rådhuset, St Torget 023-830 00 21 20 00-22 21 218-0289 1 28 60-3 

Svar på interpellation om åtgärder för att motverka att Bjursås/Sågmyra, 
Enviken och Svärdsjös befolkning minskar 
 

Falun är den enda kommunen i Dalarna som både har stor stadsbygd och landsbygd. 
Kombinationen ger oss positiva förutsättningar som få andra har, men också ett ansvar för att 
underlätta så att alla kommundelar kan fungera bra, behålla befolkning och helst växa. Utifrån 
interpellanternas frågor vill jag ge svar, men också passa på att beskriva dagsläget i arbetet. 

Även om interpellanterna känner oro för framtiden har Faluns kommundelar i grunden en 
stabil befolkning (se tabell). Planerat bostadbyggande, känt vid prognosens tillkomst, har stor 
betydelse för prognosutfallet. Därav stor förväntad befolkningsökning i området "Falun-
Söder" där Nedre Gruvriset ingår. Befolkningens åldersfördelning vid prognosens tillkomst  
har stor betydelse i de områden där det finns litet eller inget planerat bostadsbyggande. Därav 
relativt stor förväntad folkökning i områdena  "Aspeboda" och "Vika", som har kommunens 
yngsta respektive näst yngsta befolkning (lägst medelålder) och förväntade befolknings-
minskningar i "Enviken" och "Svärdsjö" (högst respektive näst högst medelålder).  
Skolan och bostadsmarknaden betyder mycket och kan bidra till att jämna ut förutsättningarna 
 
Kommundel  Befolkning 2006 Befolkning 2011 Befolkning 2016 

(prognos) 

Aspeboda 1477 1514 1600 

Bjursås/Sågmyra 3480 3433 3400 

Enviken 1652 1595 1550 

Grycksbo 2739 2753 2750 

Sundborn 2857 2915 2950 

Svärdsjö 4354 4223 4200 

Vika 1715 1818 1900 

Falun-Öster 10342 10481 10650 

Falun-Norr 7065 7379 7550 

Falun-Väster 6428 6415 6600 

Falun-Söder 5536 5689 6300 

Falun-Centrum 7525 7571 7550 

Rest **) 97 338 200 

Totalt 55267 56124 57200 

Källa: "Befolkningsprognos 2012, Falu kommun", upprättad 2012-04-17, ingående i "Budgetdokument 2013" 

  INTERPELLATIONSSVAR 

Falu Kommun - Kommunstyrelsen Datum Ärendenr 
 2012-11-20 KS004/12 

Handläggare  
Jonny Gahnshag 
Kommunstyrelsens ordförande 

Interpellanterna 
Agneta Ängsås och Carl-Erik Nyström (C) 
 
 



   

Landsbygdsarbetet framåt 

Falun har ett välorganiserat arbete och en bra organisation för landsbygdsutveckling. För 
Dalarnas del är Falun unikt med en Landsbygdsgrupp där kommunbygderådet d v s  
intresseföreningarna har en direktkontakt in i kommunen. Jag har också sett som en viktig 
uppgift för mig att ta på mig ordförandeskapet i Landsbygdsgruppen. Den första KSO:n som 
har uppdraget i Falun. Även om jag kanske inte hinner vara lika operativ som mina 
företrädare så ger det mig insyn och fördelar som kommunen har nytta av i andra 
sammanhang. Att kopplingen mellan gruppen och kommunstyrelsen stärkts tror jag också är 
bra. Några exempel från pågående och planerat arbete: 

• Falun medfinansierar Leader där det drivs projekt för utveckling och tillväxt på 
landsbygden. 

• Landsbygden finns med kommunens strategiska dokument. I den nya cykelplanen ska 
hela kommunen ingå. Den förra hanterade enbart Falu tätort. I nya 
Lokaliseringsstrategin för handel och i Trafikstrategin har landsbygdsfrågorna en mer 
framträdande roll än tidigare.  

• Översiktsplanearbetet som pågår blir viktigt för landsbygden, då det bl a ska hantera    
s k LIS-områden. Det innebär att utpekade sjönära områden i Faluns landsbygd kan 
ges särskilda utvecklingsmöjligheter vad avser ny bebyggelse.   

• I arbetet med att ta fram underlag till kollektivtrafiken efter upphandlingen 2014 har 
kommunen kartlagt landsbygden extra noga och haft dialoger och möten i 
kommundelarna. Målet är att restidsfaktorn på landsbygdslinjerna (i jämförelse med 
bil) ska minskas från idag 1,8 ned till 1,3 som ett nytt riktvärde. En snabbare trafik ska 
förhoppningsvis innebära bättre service och fler resenärer. 

• Det stöd till kommundelsutveckling som finns sedan 2011 har hittills slagit väl ut. 
Sundborn gjorde en punktinsats för besöksnäringen medan Svärdsjös har ett bredare 
projekt som går ut på att få bygden attraktiv så att folk vill bo och leva där samt att 
arbetstillfällen skapas. Vid sitt senaste möte förordade Landsbygdsgruppen att 
Bjursås/Sågmyra ska tilldelas 2013 års bidrag om 500.000 kronor. 

• Skolan i Bjursås renoveras de kommande åren för att kunna erbjuda en modern och 
attraktiv skolmiljö. 

• Projektet Servicelotsar på biblioteksfilialerna genomförs 2012-13 och ska 
förhoppningsvis bli en permanent verksamhet därefter. 

• Vi har höjd hemsändningsbidraget till maxbeloppet 200 kronor i år vilket vi var först i 
Dalarna med. Bidraget är viktigt för de allra minsta butikerna. 

• I bl a Bjursås pågår planering för nya lägenheter. Kopparstaden har inlett planarbete 
och Östmans fastigheter startar inom kort ombyggnaden av Tempo livsmedel till fem 
lägenheter. 

• Kommunen fortsätter att arbeta aktivt för att stödja och utveckla kommunens största 
outletområde i Sågmyra. Mycket av den nytändning som skett i Sågmyra kretsar kring 
Yllefabriken. 

• Det näringslivsforum som bildas kring tillväxtrådet har breddats mot landsbygden. 
Där ingår exempelvis personer som representerar LRF, Bjursås Skicenter, Arctic 
Paper och Svedlunds flagg.  



   

• När kraven ökar på att hushåll och verksamheter ska ha tillgång till riktigt bredband 
gör kommunen allt för att stödja den här efterfrågan. Det sker i samarbete mellan 
lokala intressegrupper (just nu i bl a Enviken och Bjurås) och Falu Energi & Vattens 
stadsnät. Frågan har också lyfts som ett särskilt uppdrag från kommunstyrelsen. 

• För några veckor sedan blev det klart att den finansieringsmodell för utbyggnad av 
vatten och avlopp i saneringsområden som Faluns rödgröna partier (inklusive C) 
arbetat fram vunnit laga kraft. Det här innebär att vi lindrar vattentjänstlagens mest 
negativa konsekvenser i form av ren s k särtaxa och istället kan sänka 
anslutningsavgiften för vissa hushåll i landsbygdsområden med upp till 40.000 kronor. 

• De politikerträffar som genomförs två gånger per år med kommunbygderådet 
fortsätter. De är en bra och strukturerad arbetsmetod som fångar upp viktiga frågor. 

• Serviceplanen som ska revideras det kommande året. 

 

Det ovan nämnda får därmed utgöra svar på: 

”Vad avser Kommunstyrelsens ordförande, tillika Landsbygdsgruppens ordförande, vidta för 
åtgärder för att motverka att Bjursås/Sågmyra, Enviken och Svärdsjös befolkning minskar?”  
 

Sedan vill jag förstås också svara på: 

”Vad har redan gjorts?”  
Svar: Förutom det som jag nämnt i den första sammanställningen är det viktigt att nämna 
skolorna. I Grycksbo, Svärdsjö och Sågmyra har de renoverats. Toftaskolan har bibehållits 
tack vare ett gott samarbete mellan de rödgröna partierna och interpellanternas parti. 
Kommunens stöd till nya hallen i Rönndalen och stöd till renoveringar av bystugor och andra 
samlingslokaler är också en viktig insats.  

Bredbandsutbyggnad i första omgången tillsammans med Teracom som innebar att drygt 99 
procent av Faluns hushåll har tillgång till IT-tjänster med lägst ADSL-standard har varit 
framgångsrik, även om teknikkraven ökar som jag nämnt tidigare. 

 

”Vilken är kommunens strategi för att inte förstärka andra aktörers ovilja att fortsatt finnas 
på landsbygden och utveckla denna? Finns en dialog med t ex banker, 
fraktbolag,daglighandel och andra servicegivare?”  
Svar: Marknaden för produkter och andra konsumtionsmönster (näthandel etc) påverkar 
mycket. Det är nog ofta mer en anpassning till det här än en generell ”ovilja” som påverkar 
det här. Landsbygdssamordnaren, näringslivschefen och undertecknad har en omfattande 
dialog med olika aktörer. Jag själv har träffat de banker som finns etablerade i Faluns 
landsbygd (Bjurås Sparbank, Handelsbanken och Swedbank) och några av handlarna. 
Fraktbolag finns inte någon etablerad kontakt med, vilket kanske är en brist. När det gäller 
service har också statens reträtt från mindre orter påverkat utbudet.  
 
”Har kommunens hel- eller delägda bolag en uttalad landsbygdsstrategi?”  
Svar: I de nya ägardirektiven för Kopparstaden har bolagets ansvar för hela kommunen 
tydliggjorts. Kopparstadens styrelse har beslutat att starta plan- och övrigt förberedelsearbete 



   

för att kunna starta bygget av flerbostadshus i Sundborn och Bjursås. 

Falu Energi och vatten har också ett stort ansvar för grundläggande funktioner i landsbygden. 
VA-frågorna har kommenterats ovan, men också kraven på riktigt fibernät innebär att den 
frågan kommer att bli allt viktigare. 

 
”Hur har Falu kommun hanterat möjligheten att erbjuda attraktiva tomter i attraktiva tomter 
på landsbygden, är det exempelvis möjligt att få tillstånd till att bygga i sjönära lägen?”  
Svar: Det här bygger på ett nära samarbete med privata markägare. Stadsbyggnadskontoret 
har nyligen inventerat alla privata outnyttjade byggrätter för småhus inom planlagda delar av 
byarna, bedömt deras byggbarhet och även kontaktat markägarna. Det finns en hel del 
outnyttjade byggrätter. Vi har även erbjudit markägarna att via intresseföreningarnas 
hemsidor länka till kommunens hemsida/ lediga tomter. Intresset var tyvärr klent från 
markägarnas sida. Kommunen har också haft dialog med exempelvis Bergvik skog om 
områden i bl a Linghed. LIS-arbetet hanteras som beskrivits ovan i det nu pågående 
översiktsplanearbetet. I väntan på att det ska bli klart så finns många attraktiva lägen, både 
sjönära och på andra sätt, som redan idag kan nyttjas. Kommunen har lediga och byggklara 
småhustomter i Sågmyra, Bjursås och Borgärdet. 
 

 (original i akt) 
 

Jonny Gahnshag (S) 

Kommunstyrelsens ordförande      
jonny.gahnshag@falun.se 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 253 Svar på interpellation från Dan Westerberg (C) ställd till 
kommunalrådet Jonny Gahnshag (S):  Angående 
tillämpningen av kommunens lokaliseringsstrategi för 
handel i Falun 

KS0004/12 

Sammanfattning 

I en interpellation från Dan Westerberg till kommunstyrelsens ordförande 
ställs fråga om tillämpningen av kommunens lokaliseringsstrategi för 
handel i Falun. 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 september 2012 att interpellationen 
får ställas och att den ska besvaras på dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Interpellation 2012-10-09 (bilaga § 253). 

Svar från Jonny Gahnshag 2012-11-20 (bilaga § 253). 

Yttranden 

Jonny Gahnshag redogör för sitt svar på interpellationen. 

Dan Westerberg tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

I debatten deltar Sten H Larsson (FAP). 

Ordföranden förklarar därefter att debatten är avslutad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1 (1) 

Postadress Besöksadress Telefonväxel Organisationsnummer Bankgiro Plusgiro 

791 83  FALUN Rådhuset, St Torget 023-830 00 21 20 00-22 21 218-0289 1 28 60-3 

Svar på interpellation om tillämpningen av kommunens lokaliserings-
strategi för handel 
 

Dan Westerberg (C) har efter en tur till etapp 2 av Dalregementets handelsplats (Majoren) 
reagerat på att en klädaffär etablerats där. Han ställer därför två frågor: 

”Hur kan det komma sig att en butik för försäljning av kläder kommit att etablerats på 
Dalregementets senaste etapp?”  

Svar: Sedan ett par år har den aktuella butikskedjan sökt ett läge för att kunna etablera sig i 
Falun. Entreprenören bakom företaget startade sin första butik i Falu centrum under 1990-talet 
och är bosatt i Falun. Vid de första kontakterna hänvisade vi till den då gällande 
handelsstrategin, som i stort sett överensstämmer med den nu antagna, vad gäller synen på 
typer av handel och lägen. Det innebar att vi tillsammans försökte hitta lämpliga lägen i 
centrala Falun. Dessa uppfyllde inte kraven som företaget hade. Vi meddelade då att vi inte 
såg något passande läge. 

Företaget återkom efter en tid och meddelade att man tänkte testa ett nytt koncept för 
Falubutiken, med både kläder och skrymmande varor som senare preciserades till barnartiklar. 
Allt i en gemensam butik. I den efterföljande bygglovprövningen, där undertecknad inte 
deltog, skedde en glidning som innebar att de ursprungliga intentionerna inte helt fullföljdes.   

• ”Hur överensstämmer denna etablering med nyligen antagen lokaliseringsstrategi och 
hur påverkar det Faluns stadskärna och de klädesbutiker som finns där om ytterligare 
etableringar av denna typ tillåts i externa lägen?”  

Svar: Även om begreppet ”skrymmande varor” är svårt att tydligt definiera håller jag med 
interpellanten att en butik likt den här inte har varit det vi menat när vi i olika forum 
diskuterat begreppet. Ett parallellfall är den sportbutik som etablerades på Dalregementets 
handelsplats 2009 och som också till övervägande del säljer kläder.  

Med de nu byggda etapperna av Dalregementets handelsplats anser nuvarande politiska 
ledning att externhandelsområdet i stort sett är full utbyggt. Det innebär att få nya ytor bör bli 
aktuella för ytterligare handel. Vid den omflyttning som förr eller senare blir aktuell i en del 
lokaler bör kommunen noga bevaka att planbestämmelser och butiksmix bibehålls för att 
området inte ytterligare ska konkurrera med Falu centrum. 

 
 (original i akt) 
Jonny Gahnshag (S) 

Kommunstyrelsens ordförande      
jonny.gahnshag@falun.se 

  INTERPELLATIONSSVAR 

Falu Kommun - Kommunstyrelsen Datum Ärendenr 
 2012-11-20 KS004/12 

Handläggare  
Jonny Gahnshag 
Kommunstyrelsens ordförande 

Interpellanten 
Dan Westerberg (C)  



                                                                                                                        2012-10-09 
 
 
 
 
 
                                                 Till 
                                                 Kommunfullmäktige i Falu kommun 
 
 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag 
 
 
Ang. tillämpningen av kommunens lokaliseringsstrategi.för handel i Falun 
 
Faluns största handelsplats utanför centrum har etablerats på Dalregementet kring ICA Maxis 

etablering. Av kommunens lokaliseringsstrategi för handel som nyligen antogs av 

kommunfullmäktige framgår, på sidan 13, att i den senaste etappen på Dalregementet har endast 

handel med skrymmande varor tillåtits.  

 

En rundtur i den nya etappen med närmare tiotalet butiker visar att det som står i 

lokaliseringsstrategin inte följs. Således har t.ex. Lager70 etablerats med uteslutande försäljning av 

kläder. 

 

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande blir därför: Hur kan det komma sig att en butik för 

försäljning av kläder kommit att etablerats på Dalregementets senaste etapp? Hur överens-

stämmer denna etablering med nyligen antagen lokaliseringsstrategi och hur påverkar det Faluns 

stadskärna och de klädesbutiker som finns där om ytterligare etableringar av denna typ tillåts i 

externa lägen?  

 

 
Falun dag som ovan 
 
 
Dan Westerberg (C ) 





  1 (222222) 

Postadress Besöksadress Telefonväxel Organisationsnummer Bankgiro Plusgiro 

791 83  FALUN Rådhuset, St Torget 023-830 00 21 20 00-22 21 218-0289 1 28 60-3 

Svar på interpellation från Katarina Gustavsson angående 
sjukfrånvaron hos kvinnor. 
 

Det stämmer att kvinnorna har en högre sjukfrånvaro än männen. 5,5% i jämförelse med 
männen 3,3% för kalenderåret 2011. Så har fördelningen sett ut under överskådlig tid och 
dessvärre är trenden lika även på riksplanet. Att kommunen dessutom är en kraftigt 
kvinnodominerad arbetsplats (79% kvinnor) innebär att sjuktalen är relativt sett höga.  

Enligt planen för god ekonomisk hushållning har Falu kommun som målsättning att minska 
sjukfrånvaron till max 4,5% vid utgången av 2015. Av den totala sjukfrånvaron är målet att 
långtidssjukfrånvaron ska utgöra max 1,4%. Det är högt uppsatta mål som innebär att vi måste 
arbeta strategiskt med frågan. Hur detta ska gå till framgår av svaren till de i interpellationen 
ställda frågorna nedan: 

Finns det konkreta förslag för att minska sjukskrivningarna i vår kommun? 
Kommunen centralt har vidtagit och fortsätter kontinuerligt att vidta åtgärder för att minska 
sjukskrivningarna. Om cheferna rustas med rätt kunskaper och bra verktyg ökar 
förutsättningarna för att minska sjuktalen. Konkreta åtgärder: 

 Införande av EOS – ett verktyg för att på ett enkelt sätt följa upp personal och 
ekonomi. EOS gör det möjligt att lätt kunna få fram ”dagsbilder” och att jämföra 
nyckeltal både över tid och med andra enheter inom kommunen. 

 Flera planerade utbildningsinsatser under 2013 som har arbetsmiljö och hälsa i fokus, 
se framtagen utbildningskatalog på Insidan. 

 Företagshälsovården Previa. Personalkontoret och de stora förvaltningarna har 
regelbundet uppföljningar för att på så sätt fånga upp signaler om ohälsa. Två 
gånger/år genomförs uppdragsdialog för att stämma av vilka åtgärder som behöver 
prioriteras framåt i tiden.  

 Skyddsombud. Vid tre-fyra tillfällen/år träffar representant från arbetsgivaren 
huvudskyddsombuden i kommunen för ett ömsesidigt informationsutbyte. 
Sjukskrivningsläget är en punkt som alltid följs upp.  

 Friskvård. En levande verksamhet med friskvårdsinspiratörer finns i kommunen sedan 
många år. En friskvårdsplan ska finnas på varje arbetsplats och hälsoteamet (chef, 
friskvårdsinspiratör och skyddsombud) ansvarar för att det blir gjord och genomförs. 
Falu kommun har enligt riktlinjerna för friskvård en ”friskvårdspeng” på 1000 kr/år 
och medarbetare.  

 

  INTERPELLATIONSSVAR 

Falu Kommun - Kommunstyrelsen Datum Ärendenr 
 12-11-13 KSxxxx/xx 

Handläggare  
Susanne Norberg 
Kommunstyrelsens vice ordförande 

Interpellanten 
Katarina Gustavsson 
 
 
 
 
 
 
 

Borttaget: 2



 

   

 Sjuk- och friskanmälan prövas av två enheter inom omvårdnadsförvaltningen, sedan 
nästan ett år tillbaka. Utvärdering kommer att ske första kvartalet 2013.  

 

Hur arbetar kommunen med arbetsmiljöarbete i kvinnodominerade branscher 
såsom vård och omsorg? 
Se ovanstående punkt om utbildningsinsatser ovan. Dessutom genomförs utbildningar för 
vårdpersonal i lyftteknik, utbildning för ryggombud samt en utbildning för gruppledare inom 
omvårdnad.  

Arbetsmiljöverket genomför inspektioner med fokus på kvinnors arbetsmiljö under 2012-14, 
kommunen kommer att följa upp detta fokusområde. 

 

Finns det indikationer att det handlar om deltidsarbetarna som mer sjuka än 
andra? 
Ja, tyvärr kan vi i Falu kommun se att det finns ett samband, att de medarbetare som har 
deltidsanställningar har högre sjukfrånvaro än heltidsarbetande.  

 

Hur följs detta arbete för att uppnå måluppfyllelse? 
Genom framtagande och analys av sjukstatistik. Genom ett nytt verktyg som är under 
framtagande, EOS, ser vi att chefer på alla nivåer kommer att få enklare att följa sin enhets 
nyckeltal, t.ex. total sjukfrånvaro, upprepad korttidssjukfrånvaro osv. 

 

Hur arbetar vi med jämställdhet på alla plan? 
På politisk nivå har den så kallade CEMR-deklarationen undertecknats. Till denna kommer 
inom kort en handlingsplan att beslutas som reglerar förhållandet Falu kommun och 
kommuninvånarna. 

Inom kommunen som arbetsgivare finns följande styrdokument: 

 Plan för lika rättigheter och möjligheter 

 Handlingsplan mot trakasserier, kränkande särbehandling och mobbning. 

Avsikten är att dessa ska vara levande dokument på samtliga arbetsplatser och att man 
levandegör innebörden genom att t.ex ta upp frågor på APT. 

En utbildning i jämställdhet, ”Att leda på lika villkor” är ett resultat av ett politiskt beslut 
2010. För alla ledande politiker, högre chefer och andra nyckelpersoner är utbildningen 
obligatorisk och genomförs årligen.  

 

 

Susanne Norberg (S) 

Kommunstyrelsens vice ordförande 

023-82 206                                 
susanne.norberg@falun.se 



Interpellation ställd till Jonny Ganshag 

 

 

 

Sjukfrånvaron hos kvinnor 
Enligt delårsrapporter 2012‐08‐31  som presenterades senaste fullmäktige framkommer det så 

tydligt att kvinnorna i vår kommun har mycket högre sjukfrånvaro än män.  I rapporten 

presenterades ambitionen att minska sjukskrivningarna till högst 1.5%. 
Min fråga blir därmed: 

Finns det konkreta förslag för att minska sjukskrivningarna i vår kommun?  

Hur  jobbar  kommunen  med  arbetsmiljöarbete  i  kvinnodominerade  branscher  såsom  vård  och 

omsorg? 

Finns det indikationer på att det handlar om delårsarbetarna som mer sjuka än andra?  

Hur följs detta arbete för att uppnå måluppfyllelse?  

Hur arbetar vi med jämställdhet på alla plan?  

  

 

 

Katarina Gustavsson 

Kristdemokraterna  

2012‐10‐18 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 255 Entledigande av uppdrag som ledamot i 
omvårdnadsnämnden samt  fyllnadsval 

KS0002/12 

Beslut 

1. Ewy Millbäck (KD) entledigas från uppdraget som ledamot i  
omvårdnadsnämnden. 

2. Katarina Gustavsson (KD) utses till ny ledamot i omvårdnadsnämnden. 

Protokollsanteckning 

Patrik Andersson (V) och Daniel Riazat (V) deltar inte i beslut. 

Sammanfattning 

Ewy Millbäck har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som 
ledamot i omvårdnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande 2012-11-13. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Sänds till 

Ewy Millbäck  

Katarina Gustavsson 

Omvårdnadsnämnden 

Förtroendemannaregistret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 256 Medborgarförslag: Gågata på Slaggatan 

KS0598/12 

 Beslut 

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

Protokollsanteckning 

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

Patrik Andersson (V) och Daniel Riazat (V) deltar inte i beslut. 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag framförs önskemål om att göra Slaggatan till en 
gågata från Stadshusgränd till Gustavstorg. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2012-10-12 (bilaga § 256). 

Sänds till 

Medborgarförslagsställaren 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 257 Medborgarförslag Flera turistinformatörer till sommaren 
2013 

KS0602/12 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 
handläggning och beslut. 

Protokollsanteckning 

Kommunfullmäktige förutsätter att kommunstyrelsens beslut anmäls till 
kommunfullmäktige. 

Patrik Andersson (V) och Daniel Riazat (V) deltar inte i beslut. 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag föreslås att skolelever anställs som turistinformatörer 
till sommaren 2013. De ska vara ett komplement till nuvarande 
turistinformation. De ska vara ambulerande informatörer i centrala delen av 
staden och på andra lämpliga platser där turisterna kan behöva hjälp. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2012-10-16 (bilaga § 257). 

Sänds till 

Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 258 Medborgarförslag: Bygg/inrätta ett kampsportens hus 

KS0603/12 

 Beslut 

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

Protokollsanteckning 

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

Patrik Andersson (V) och Daniel Riazat (V) deltar inte i beslut. 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun ska bygga eller inrätta ett 
”Falu Kampsport Centra”, där samtliga för dagen tolv kampsportsföreningar 
kan ha sin verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2012-10-16 (bilaga § 258). 

Sänds till 

Medborgarförslagsställaren 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 259 Medborgarförslag Enklare utomhusanläggning för 
gymträning 

KS0613/12 

 Beslut 

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

Protokollsanteckning 

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

Patrik Andersson (V) och Daniel Riazat (V) deltar inte i beslut. 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun ska skapa en enklare 
anläggning för gymträning utomhus.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2012-10-23 (bilaga § 259). 

Sänds till 

Medborgarförslagsställaren 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 260 Medborgarförslag Vindkraftsparken vid Logärden 

KS0633/12 

Beslut 

Medborgarförslaget avskrivs från vidare handläggning eftersom 
kommunfullmäktige beslutat om Sundborns Vind AB ansökan om 
vindkraftsetablering. 

Protokollsanteckning 

Patrik Andersson (V) och Daniel Riazat (V) deltar inte i beslut. 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag föreslås att Sundborns Vind AB ansökan om 
vindkraftsetablering som behandlas på dagens kommunfullmäktigesamman-
träde skjuts upp. Förslagsställaren menar att det kan bli en dyr affär för 
kommunen och att opartisk information bör inhämtas innan beslut tas. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2012-10-29/komplettering 2012-11-08 (bilaga § 260). 

Sänds till 

Medborgarförslagsställaren 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 261 Medborgarförslag Surbrunns källas behandling i    
              detaljplanen 

KS0638/12 

 Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 
handläggning och beslut. 

Protokollsanteckning 

Kommunfullmäktige förutsätter att kommunstyrelsens beslut anmäls till 
kommunfullmäktige. 

Patrik Andersson (V) och Daniel Riazat (V) deltar inte i beslut. 

 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag föreslås att det görs ett tillägg till detaljplanen för 
området Surbrunn där platsen för ”Källan” skyddas för all framtid och 
möjlighet för restaurering och rekonstruktion noga undersöks. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2012-10-16 (bilaga § 261). 

Sänds till 

Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 262  Medborgarförslag Ändrade parkeringsregler i del av  
               stadsdelen Elsborg 

KS0644/12 

Beslut 

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

Protokollsanteckning 

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

Patrik Andersson (V) och Daniel Riazat (V) deltar inte i beslut. 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag föreslås utökning av veckoparkeringen för 
anslutande gator till Berghauptmansgatan och Mormorsgatan, i stadsdelen 
Elfsborg, där det idag är datumparkering. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2012-11-05 (bilaga § 262). 

Sänds till 

Medborgarförslagsställaren 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 263 Motion från Åsa Nilser (FP): Inför ett pedagogiskt pris 

KS0606/12 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Protokollsanteckning 

Patrik Andersson (V) och Daniel Riazat (V) deltar inte i beslut. 

Sammanfattning 

Åsa Nilser föreslår i en motion att det införs ett pedagogiskt pris i tre olika 
kategorier. Priset ska delas ut årligen för att premiera särskild goda insatser 
inom de tre kategorierna förskola, grundskolan och gymnasieskolan. 

Beslutsunderlag 

Motion 2012-10-18 (bilaga § 263). 

Sänds till 

Åsa Nilser 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 264 Motion från Katarina Gustavsson (KD) Se över  
              trafiksituationen kring Falu kommuns skolor 

KS0663/12 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Protokollsanteckning 

Patrik Andersson (V) och Daniel Riazat (V) deltar inte i beslut. 

Sammanfattning 

Katarina Gustavsson föreslår i en motion att trafik- och fritidsnämnden och 
skolnämnden får i uppdrag att inventera trafiksituationen kring skolorna 
samt att nödvändiga åtgärder vidtas för en mer trafiksäker miljö. Om det är 
möjligt ska detta även gälla för friskolorna. 

Beslutsunderlag 

Motion 2012-11-11 (bilaga § 264). 

Sänds till 

Katarina Gustavsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

  
MOTION 2012-11-11 
    
 
 
 
Se över trafiksituationen kring Falu kommuns skolor  
 
Många skolor i Falu kommun saknar kapacitet att klara den trafiksituation som uppstår då allt fler 
föräldrar skjutsar sina barn till och från skolan med bil. Flertalet skolor saknar en naturlig 
avlämningsplats och skolområdet blir då – för dem som ändå väljer att gå eller cykla – den 
farligaste delen av hela skolvägen. Det blir då en ond cirkel då allt färre vågar gå och cykla till 
skolan och antalet trafikrörelser ökar vid skolgårdarna. 
 
Det är samtidigt kommunens skyldighet att verka för en trafiksäker miljö kring skolorna. Därför 
föreslår vi kristdemokrater att kommunen utför en inventering av trafiksituationen kring Faluns 
skolor, med uppföljande åtgärder där det behövs.  
 
Inventeringen kan basera sig på trafiksituationen kring skolorna, hastighetsgränser och 
hastighetsmätningar, tillgången till övergångsställen och cykelväg, närheten till huvudgata mm, för 
att vid de belastade skolorna göra förslag till nödvändiga förändringar. 
 
Det finns ett antal konkreta insatser man kan göra för att minska trafikkaos vid skolor. Förutom 
att planera för särskilt anordnade lämna/hämtaplatser, fartdämpande tekniska lösningar kan man 
även inta ett barnperspektiv i den fortsatta planeringen av cykelvägar. I samarbete med 
skolbarnens föräldrar kan man uppmuntra till fler så kallade ”vandrande skolbussar”. Ett flertal 
kommuner har redan beslutat att stödja de föräldrar som hjälps åt med att lämna och hämta flera 
barn med att dela ut reflexvästar. Både i skola och närområde kan man arbeta med 
beteendepåverkande åtgärder och trafikkunskap. 
 
Trots att barn i de yngre åldrarna inte är trafikmogna och självständigt klarar av komplicerad 
trafik, har vi i kommunen allt att vinna på att få en bättre trafiksituation kring skolorna – för både 
barn, bilförare, närboende och personal. 
 
Med anledning av ovan anförda föreslår jag:  
 

 kommunfullmäktige beslutar att ge trafik och fritids nämnd samt skolnämnden i uppdrag 
att inventera situationen kring skolornas område  samt vidta nödvändiga åtgärder för en 
mer trafiksäker miljö. 

 Att detta ska gälla även friskolor om det går. 
 
 
Katarina Gustavsson  
Kristdemokraterna  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 265 Motion från Knut C.A. Scherman (SD) Etik, uppförande  
              och skyldigheter i skolor och senare i vuxenvärlden 

KS0664/12 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Protokollsanteckning 

Patrik Andersson (V) och Daniel Riazat (V) deltar inte i beslut. 

Sammanfattning 

Knut C.A.Scherman föreslår i en motion att det i varje årskurs i skolan 
införs minst en obligatorisk timma  i etik och undervisning i uppförande. 

Beslutsunderlag 

Motion 2012-11-09 (bilaga § 265). 

Sänds till 

Knut C.A.Scherman 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 

  2012-11-22 

 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 266 Motion från Knut C.A. Scherman (SD) Inför obligatorisk  
              lärarutbildning i att ta hand om barn och ungdomar med  
              NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) 

KS0665/12 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Protokollsanteckning 

Patrik Andersson (V) och Daniel Riazat (V) deltar inte i beslut. 

Sammanfattning 

Knut C.A.Scherman föreslår i en motion att det införs obligatorisk 
lärarutbildning i att ta hand om barn och ungdomar med NPF 
(neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, i vardagligt språk 
bokstavsdiagnoser). Med utbildad skolpersonal blir det lättare att fånga upp 
och ge dessa barn det stöd som de behöver.  

Beslutsunderlag 

Motion 2012-11-09 (bilaga § 266). 

Sänds till 

Knut C.A.Scherman 
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