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§ 36 Anmälningsärenden 

  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

  Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden: 

• Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län om ny ersättare i kommun-
fullmäktige fr o m 2012-03-02 tom 2014-10-31. Efter avgående 
ersättare Sofi Engelcrona (C) är Per Pettersson (C) ny ersättare. 

• Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län om ny ledamot och ny 
ersättare i kommunfullmäktige fr o m 2012-03-02 tom 2014-10-31. 
Efter avgående ledamot Alice Jensen Kjellberg (M) är Bertil Eek 
(M) ny ledamot och Lars Cedervall (M) ny ersättare. 

• Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län om ny ledamot/ersättare i 
kommunfullmäktige fr o m 2012-03-02 tom 2014-10-31. Efter 
avgående ledamot Ulrika Westin (KD) är Håkan Nohrén (KD) ny 
ledamot och Erik Fagerström (KD) ny ersättare. 

• Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län om ny ersättare i 
kommunfullmäktige fr o m 2012-03-28 t o m 2014-10-31. Efter 
avgående Erik Fagerström (KD) är Michael Ahnfeldt (KD) ny 
ersättare 

• Trafik- och fritidsnämndens beslut: Svar på medborgarförslag: ”Gå 
på lina anläggning”. Medborgarförslaget är besvarat. 

• Protokoll från omvårdnadsnämnden: rapport av ej verkställda beslut 
fjärde kvartalet 2011. 

• Protokoll från socialnämnden: Rapportering avseende ej verkställda 
beslut enligt LSS som den 1 januari 2012 är äldre än tre månader, 
4:e kvartalet 2011.  

• Protokoll från socialnämnden: Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL som den 1 januari 2012 är äldre än tre månader, 4:e 
kvartalet 2011. 

• Revisionsrapport: Övergripande ansvarsgranskning med inriktning 
mot intern kontroll. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll från Länsstyrelsen i Dalarnas län 2012-03-02 (3st) och 2012-03-
28. Dnr KS 2/12. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-02-16, § 4/tjänsteskrivelse 
2011-12-06/ Medborgarförslaget daterat 2011-06-15. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2012-02-25, § 8/ statistikrapport 2012-
01-11. Dnr KS 372/10. 

Protokoll från socialnämnden 2012-02-22, § 26 och 27/tjänsteskrivelse 
2012-01-27 (2st). Dnr KS 372/10. 

Revisionsrapport från kommunrevisionen 2012-03-16. Dnr KS 290/12. 
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§ 37 Svar på motion från Ove Raskopp (--): Åtgärder mot den 
ökande kriminaliteten 

KS0607/11 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Motionen avslås med motivering att förslaget redan är behandlat i en 
tidigare motion. 

Reservation 
Ove Raskopp och Knut C. A. Scherman reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Ove Raskopp föreslår i en motion den 3 november 2011 att det måste vidtas 
åtgärder för att stävja den ökande kriminaliteten i vårt samhälle och kräver 
att en kompetent arbetsgrupp tillsätts för att arbeta med frågan. En likaly-
dande motion, ”den ökande kriminaliteten i vårt samhälle”, från samme 
förslagsställare har behandlats av kommunfullmäktige, den 8 september 
2011, som beslutade att avslå motionen. 

Inget nytt har tillkommit i ärendet. Kommunstyrelseförvaltningen (stads-
kansliet) hänvisar och kvarstår i tidigare bedömning enligt tjänsteskrivelsen 
från den 9 juni 2011. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 

Motion från Ove Raskopp 2011-11-03. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-06-09, 
2012-01-26. 

Protokoll från kommunfullmäktige 2011-09-08, § 146. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-02-14, § 26. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-02-28, § 35. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag och Katarina Gustavsson: Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Yttranden 
Ove Raskopp och Knut C. A. Scherman yttrar sig i ärendet. 
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Sänds till 
Ove Raskopp 
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§ 38 Svar på motion från Ove Raskopp (--): Utkrävande av 
ansvar och ekonomisk ersättning av de politiker som är 
ansvariga för skollokalernas vanvård 

KS0546/11 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

      Motionen avslås med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens 
(kommunfastigheter) svar den 1 februari 2012. 

Sammanfattning 
Ove Raskopp har i en motion begärt dels att en bedömning görs av 
omfattningen av det bristande underhållet av kommunens skollokaler och 
dels att en plan utarbetas i syfte att hålla skattekollektivet skadeslöst sam-
tidigt som ansvariga politiker åläggs att solidariskt ersätta uppkomna 
skador. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2012-
02-01. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2012-02-15, § 23. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-02-28, § 36. 

Yrkanden 
Krister Johansson: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
Ove Raskopp yttrar sig i ärendet. 

Sänds till 
Ove Raskopp 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 
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§ 39 Svar på motion från Agneta Ängsås (C): HLR utbildning 
till personal i Falu kommun 

KS0551/11 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Motionen bifalles genom att regelbundna uppföljningar och 
utbildningar ska ske inom ramen för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

2. Även fortsättningsvis ska ansvaret för HLR-utbildning ingå i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och chefsansvaret. 

3. Information om utbildningsanordnare ska finnas lättillgängligt på 
”Insidan” och ansvaret för att informationen uppdateras ligger på 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Agneta Ängsås framför i en motion att Falu kommun bör utbilda sina 
anställda, främst de som arbetar inom vård och omsorg och inom skolan, i 
HLR (hjärt- och lungräddning). Man föreslår vidare att kommunen utbildar 
egen personal till instruktörer, vilka sedan i sin tur utbildar kommunens 
anställda. Vidare föreslås att kommunen ordnar nödvändig utrustning och en 
lokal att bedriva utbildning i. Utbildningen behöver sedan enligt 
förslagsställarna uppdateras/övas på minst en gång varje år. Man påtalar 
också, att när Hemsjukvården överförs till kommunen är HLR-utbildning ett 
sätt att bibehålla kompetens och kvalitet, både för kunder och 
kommuninnevånare. 

Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) förslag är att motionen 
ska anses besvarad, att även fortsättningsvis ska ansvaret för HLR-
utbildning ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet och chefsansvaret samt 
att information om utbildningsanordnare ska finnas lättillgängligt på 
”Insidan” och ansvaret för att informationen uppdateras ligger på 
kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret). 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 
Kommunstyrelsen beslutade vidare för egen del: 
Information om utbildningsanordnare ska finnas lättillgängligt på ”Insidan” 
och ansvaret för att informationen uppdateras ligger på kommunstyrelse-
förvaltningen (personalkontoret). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2012-02-
28. 
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Utdragsbestyrkande: 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-03-14, § 28. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-03-27, § 53. 

Yrkanden 
Susanne Norberg, Agneta Ängsås och Maria Gehlin: Bifall till 
kommunstyrelsens förslag.    

Sänds till 
Agneta Ängsås  
Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 40 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP): Skapande av 
flera förskoleplatser i Falu kommun 

KS0492/11 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Motionärens förslag i punkt 1 avslås med hänvisning till 
kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) 
tjänsteskrivelsen från den 1 februari 2012. 

Motionens punkter 2,3, 4, 5 och 6 är besvarade med hänvisning till 
skolförvaltningens pågående kartläggning av det långsiktiga behovet 
av förskolelokaler, vilken skolnämnden har att besluta om våren 
2012. 

Sammanfattning 
Maria Gehlin föreslår i motion den 9 september 2011 ett antal åtgärder för 
skapandet av ytterligare förskoleplatser både i kommunal- och friskoleregi:  

1. att en inventering och utredning omgående genomförs kring lämpligheten 
och möjligheten att inrätta en förskola i kommunägda lokaler som 
Paviljongen, S:t Örjen, gatukontorets f d lokaler på Ingarvet m.fl. 

2. att en inventering och en dialog förs med privata fastighetsägare kring 
lämpligheten och möjligheten att hyra/köpa externa lokaler som kan vara 
lämpliga som förskolor. 

3, att några av de friställda, färdigställda förskolelokalerna erbjuds till 
friförskolor och pedagogisk omsorg att bedriva sin verksamhet i.  

4. att kommunfastigheter får i uppdrag att i dialog med verksamheten hitta 
nya lämpliga lokaler för hemtjänstgrupp och kommunfastigheters drift- och 
servicepersonal som i dagsläget är stationerad på Norslundsskolan, så att 
förskoleplatser kan frigöras. Lokalerna bör man erbjuda friförskolan Talento 
att hyra då de bedriver verksamhet i anslutande lokaler och dessutom redan 
fått tillstånd av skolnämnden att utöka verksamheten. 

5. att en aktiv rekrytering omedelbart startar av ”dagbarnvårdare i 
gemensam lokal”. 

6. att en utredning genomförs av möjligheten att inrätta en ”förskola på 
hjul”. 

Skolnämnden har behandlat motionen den 22 februari 2012 och föreslår att 
punkterna 1, 3 och 5 avslås. Punkterna 2 och 4 hänskjuts till kommunfastig-
heter och punkt 6 förslås bifallas. 
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Utdragsbestyrkande: 

Förvaltningens förslag är att: 

1. Motionärens förslag i punkterna 1, 2, och 5 avslås med hänvisning till 
kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse. 

2. Motionens punkter 3, 4 och 6 ska vara besvarade med hänvisning till 
skolförvaltningens pågående kartläggning av det långsiktiga behovet av 
förskolelokaler, vilken skolnämnden har att besluta om våren 2012. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Motion från Maria Gehlin 2011-09-09. 

Protokoll från skolnämnden 2012/02-22/tjänsteskrivelse 2012-01-25. 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2012-02-01 
och 2012-02-29. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2012-03-14, § 33. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-03-27, § 54. 

Yrkanden 
Krister Johansson: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Maria Gehlin: Motionens punkter 2, 5 och 6 bifalles och punkterna 1, 3 och 
4 föreslås besvarade. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige bifaller Krister Johanssons förslag. 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst för Krister Johanssons förslag. 
Nej-röst för Maria Gehlins förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 31 ja-röster för Krister Johanssons förslag och 30 nej-röster för Maria 
Gehlins förslag beslutar kommunfullmäktige bifalla Krister Johanssons 
förslag (omröstningslista bilaga § 40). 

Sänds till 
Maria Gehlin 

Skolnämnden 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 



KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-04-12  Omröstning § 40, Motion: Skapande av fler förskoleplatser 
  Ja Nej Av-  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)  X   
Lena Johnsson (S)  X   

Christer Falk (S) X   

Ashti Azrafshan (S) Lars-Göran Johansson 
(S) 

X   

Staffan Nilsson (S)  
 

X   

Krister Johansson (S)  X   

Christina Knutsson (S)  
 

X   

Arne Mellqvist (S)  X   

Berit Nyqvist (S)  
 

X   

Claes Mankler (S)  X   

Monica Jonsson (S) 
 

X   

Lars Jerdén (S)  X   

Margareta Källgren (S)  
 

X   

Mustafa Güclü (S) Mikaela Karlsson (S) X   

Yvonne Nygårds (S) X   

Ragnar Kroona (S) X   

Maria Silverplatz-Thunström (S) 
  

X   

Evert Karlsson (S) X   

Carin Gustafsson (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) 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  

Erich Colberg (M) Vanja Ottevall (M) 
 

 X  

Kerstin Wåghäll (M) Jean-Francois 
Loise (M) 

 X  

Göran Forsén (M) Birgitta Hiertner (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) Christina Wahlén 
(C) 

 X  

Dan Westerberg (C) Per Pettersson (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   

  Omröstningsresultat                           31     30                                                 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 41 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Inför P-
skiva på stan istället för parkeringsavgifter 

KS0593/11 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

     Motionen avslås. 

Reservation 
Följande ledamöter reserverar sig mot beslutet: 
Moderaterna: Mikael Rosén, Christer Carlsson, Lilian Eriksson, Catharina 
Hjortzberg-Nordlund, Bo Wickberg, Christina Haggren, Jan-Olof 
Montelius, Annika Larsson, Vanja Ottevall, Jean-Francois Loise, Birgitta 
Hiertner, Bertil Eek, Lars Runsvik, Håkan Hammar 
Centerpartiet: Mats Dahlström, Agneta Ängsås, Carl-Erik Nyström, 
Kristina Wahlén, Per Pettersson 
Falupartiet: Maria Gehlin, Anders Pettersson, Sten H Larsson, Stefan 
Clarström 
Folkpartiet: Svante Parsjö Tegnér 
Kristdemokraterna: Katarina Gustavsson, Håkan Nohrén 
Sverigedemokraterna: Knut C.A. Scherman 
Politiskt obunden: Anders Samuelsson 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson föreslår i en motion att P-skiva införs som parkerings-
medel istället för parkeringsavgifter. 

Trafik- och fritidsnämnden föreslår att motionen avslås. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Motion från Katarina Gustavsson 2011-10-31. 

Yttrande från Falu P diariefört 2012-01-18. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-02-16, § 6/tjänsteskrivelse 
2012-01-16. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-03-13, § 38. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-03-27, § 55. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag, Linnea Risinger, Richard Holmqvist, Lars Broman, 
Krister Andersson, Lars-Erik Måg, Ove Raskopp, Kicki Stoor och Daniel 
Riazat: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Katarina Gustavsson, Mikael Rosén, Sten H Larsson, Mats Dahlström, 
Maria Gehlin och Knut C. A. Scherman: Gör en utredning i motionens anda 
och pröva hela systemet med taxenivåer, tider för taxor och var P-skiva 
skulle kunna införas.  

Kristina Wahlén: Instämmer i Katarina Gustavssons med fleras yrkande 
med tillägget, att ett slutdatum sätts för när utredningen ska vara klar. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande beslutsgång som kommunfullmäktige 
godkänner. Först ställs Jonny Gahnshags med fleras förslag mot Katarina 
Gustavssons med fleras förslag. Om Katarina Gustavssons förslag bifalles 
prövas Kristina Wahléns tilläggsyrkande. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige bifaller Jonny Gahnshags med fleras förslag. 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst för Jonny Gahnshags med fleras förslag. 
Nej-röst för Katarina Gustavssons med fleras förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 32 ja-röster för Jonny Gahnshags förslag och 29 nej-röster för Katarina 
Gustavssons förslag bifalls Jonny Gahnshags förslag (omröstningslista 
bilaga § 41). 

Sänds till 
Katarina Gustavsson 

Trafik- och fritidsnämnden 

Falu P 

 

 

 



KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-04-12  Omröstning § 41, Motion: Inför P-skiva 
  Ja Nej Av-  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)   X  
Lena Johnsson (S)  X   

Christer Falk (S) X   

Ashti Azrafshan (S) Lars-Göran Johansson 
(S) 

X   

Staffan Nilsson (S)  
 

X   

Krister Johansson (S)  X   

Christina Knutsson (S)  
 

X   

Arne Mellqvist (S)  X   

Berit Nyqvist (S)  
 

X   

Claes Mankler (S)  X   

Monica Jonsson (S) 
 

X   

Lars Jerdén (S)  X   

Margareta Källgren (S)  
 

X   

Mustafa Güclü (S) Mikaela Karlsson (S) X   

Yvonne Nygårds (S) X   

Ragnar Kroona (S) X   

Maria Silverplatz-Thunström (S) 
  

X   

Evert Karlsson (S) X   

Carin Gustafsson (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) 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  

Erich Colberg (M) Vanja Ottevall (M) 
 

 X  

Kerstin Wåghäll (M) Jean-Francois 
Loise (M) 

 X  

Göran Forsén (M) Birgitta Hiertner (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) Christina Wahlén 
(C) 

 X  

Dan Westerberg (C) Per Pettersson (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   

  Omröstningsresultat                           32     29                                                 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 42 Svar på motion från Ingrid Näsman (KD): Snabbare 
bussar nyttjas mer 

KS0623/11 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

      Motionen bifalls genom att förslaget kommer att ingå i det pågående 
arbetet med trafikbeställning inför 2014. 

Sammanfattning 
Ingrid Näsman föreslår att Falu kommun beställer fler turer med snabb och 
rak sträckning för bussåkande till och från ytterområdena. 

Trafik- och fritidsnämnden föreslår att motionen bifalls. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Motion från Ingrid Näsman 2011-11-11. 

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-02-16, § 11/tjänsteskrivelse 
2012-01-26. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-03-13, § 39. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-03-27, § 56. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag och Katarina Gustavsson: Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Sänds till 
Ingrid Näsman 

Trafik- och fritidsnämnden 

 

 



 19 (62) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

§ 43 Svar på motion från Ove Raskopp (--); Anordnande av 
en manifestation mot det ökande våldet riktat mot 
människor med etniskt svenskt ursprung 

KS0171/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Motionen avslås. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktigeledamoten Ove Raskopp föreslår i en motion att 
kommunfullmäktige ska anordna en manifestation där, bland annat det 
svenska samhällets fördelar belyses och de etniska svenskarnas rätt att få 
leva i detta samhälle säkerställs och att ett försvar för de etniska svenskarnas 
rätt att få leva i frihet i sitt eget land tydliggörs och manifesteras. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Motion från Ove Raskopp daterad 2012-01-03. 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens ordförande 2012-03-16.  

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-03-27, § 57. 

Yrkanden 
Jonny Gahsnhag, Knut C.A. Scherman, Kicki Stoor, Sara Ritäkt, Katarina 
Gustavsson och Richard Holmqvist: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
Ove Raskopp, Daniel Riazat, Krister Andersson, Mikael Rosén och Jean-
Francios Loise yttrar sig i ärendet. 

Sänds till 
Ove Raskopp 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 44 Svar på medborgarförslag: Upprätta en ny kommunal 
översiktsplan 

KS0107/11 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

      Medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till pågående 
översiktsplaneprocess. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att en ny kommunal översiktsplan upprättas. 
Nuvarande översiktsplan som enligt Plan- och bygglagen ska hållas aktuell, 
är upprättad 1990 och bör därför aktualiseras. 

Stadsbyggnadskontoret föreslår att medborgarförslaget ska betraktas som 
genomfört då arbete pågår med en gemensam översiktsplaneprocess 
tillsammans med Borlänge kommun enligt kommunstyrelsens beslut den 30 
augusti 2011. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-01-17. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2012-02-22. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-03-13, § 40. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-03-27, § 58. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 45 Antagande av Husen berättar - bevarandeplan för Falu 
innerstad 

KS0735/09 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Förslag till bevarandeplan för Falu innerstad 2012 ”Husen berättar ”  
antas. 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret och kultur- och ungdomsförvaltningen har gjort en 
revidering och uppdatering av bevarandeplanen ”Husen Berättar” från 1988. 

Bevarandeplanen används som stöd vid kommunala beslut om förändringar 
i Falu innerstads bebyggelse och används vid t ex bygglovsärenden när den 
kulturhistoriska aspekten ska beaktas. 

Kultur- och ungdomsnämnden antog bevarandeplanen ”Husen Berättar” den 
26 januari 2012 och ber nu att kommunfullmäktige ska anta den. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kultur- och ungdomsnämnden 2012-01-26, § 8/tjänste-
skrivelse 2012-01-12. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-02-14, § 27. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-02-28, § 37. 

Yrkanden 
Staffan Nilsson och Jan-Olof Montelius: Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Sänds till 
Kultur- och ungdomsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 46 Godkännande av revidering av reglemente för 
kommunala pensionärsrådet 

KS0719/11 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet godkänns med följande 
ändring: Ordet ”handikapprådet” ersätts med ”pensionärsrådet” i punkten 
6 första meningen. 

Sammanfattning 
Sedan 1971 har det funnits ett kommunalt pensionärsråd (KPR) i Falu 
kommun. Sedan 1982 finns bestämmelser i Socialtjänstlagen om att 
kommunen i sin planering ska samverka med landstinget och de äldres 
intresseorganisationer. KPR ska ses som ett organ för denna samverkan.  

2007 delades socialnämnden i två nämnder, socialnämnden och 
omvårdnadsnämnden. Numera är omvårdnadsnämnden huvudman för KPR 
och därmed föreslår omvårdnadsnämnden att reglementet bör uppdateras så 
att omvårdnadsnämnden enligt reglementet anges som huvudman för KPR. 
Enligt omvårdnadsnämnden bör reglementet därutöver struktureras så att det 
liknar det kommunala handikapprådets reglemente. Detta bedöms vara en 
fördel då pensionärsrådet och handikapprådets uppdrag liknar varandra.  

Förvaltningens förslag är enligt beslutet. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-01-27. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2011-12-21/tjänsteskrivelse 2011-11-
28. 

Reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-02-15, § 18. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-02-28, § 38. 

Yrkanden 
Susanne Norberg: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Sänds till 
Omvårdnadsnämnden 

Pensionärsföreningarna i Falu kommun 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 47 Beslut om personlig assistans på entreprenad 

KS0599/11 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Kommunens andel av personlig assistans läggs ut på entreprenad med 
möjlighet för personal att lägga anbud i form av intraprenad. 

Reservation 
Följande ledamöter reserverar sig mot beslutet: 
Socialdemokraterna: Jonny Gahnshag, Susanne Norberg, Lena Johnsson, 
Christer Falk, Lars-Göran Johansson, Staffan Nilsson, Krister Johansson, 
Arne Mellqvist, Berit Nykvist, Monica Jonsson, Lars Jerdén, Margareta 
Källgren, Mikaela Karlsson, Yvonne Nygårds, Ragnar Kroona, Maria 
Silverplatz-Thunström, Evert Karlsson, Carin Gustafsson, Helena Fridlund, 
Karl-Erik Pettersson 
Miljöpartiet: Lars Broman, Richard Holmqvist, Linnea Risinger, Maria 
Daniels 
Vänsterpartiet: Krister Andersson, Kicki Stoor, Daniel Riazat, Patrik 
Andersson. Vänsterpartiet lämnar även skriftlig reservation som biläggs 
protokollet. 
Politiskt obunden: Ove Raskopp 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade den 26 oktober 2011 att föreslå kommunfull-
mäktige besluta att kommunens andel av personlig assistans läggs ut på 
entreprenad med möjlighet för personal att lägga anbud i form av 
intraprenad. 

Kommunstyrelsens förslag är: 
1. Assistansverksamheten inom LSS ska inte läggas ut på entreprenad. 
2. En brukarorienterad förändring av assistansverksamheten inom LSS ska 
genomföras. 
3. Kostnaderna för assistansverksamhet inom LSS ska minskas med 10-15 
miljoner kronor på årsbasis. 
4. Organisationen ska fullt ut anpassas till verklig efterfrågan på assistans i 
kommunal regi. 
Kommunstyrelsen beslutade vidare för egen del, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut enligt ovan: 
Att hemställa till socialnämnden att återkomma till kommunstyrelsen med 
förslag på åtgärder som kan stärka valmöjligheterna för brukarna, där även 
kommunal assistans ingår som ett alternativ. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsunderlag 
Protokoll från socialnämnden 2011-08-24, § 175/ förvaltningens 
tjänsteskrivelse 2011-08-14. 

Protokoll från socialnämnden 2011-10-26, § 206. 

Risk och konsekvensbedömning. 

Ekonomisk rapport 2011-11-15. 

Protokoll från socialnämnden 2011-11-23, § 218/ förvaltningens 
tjänsteskrivelse 2011-11-23. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2012-03-
11.  

Protokoll från MBL-förhandlingar och dialogmöten. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-03-27, § 59. 

Skrivelse från Gode män i samverkan 2012-03-29. 

Protestlista angående personlig assistans på entreprenad i Falun, diarieförd 
2012-04-13. 

Yrkanden 
Susanne Norberg, Lars Jerdén, Jonny Gahnshag, Patrik Andersson, Richard 
Holmqvist, Krister Andersson, Krister Johansson, Ove Raskopp, Lena 
Jonsson, Daniel Riazat, Lars-Göran Johansson, Lars Broman, Helena 
Fridlund och Yvonne Nygårds: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Lilian Eriksson, Kristina Knutsson, Maria Gehlin, Mats Dahlström, Renée 
Andersson, Knut C.A. Scherman, Claes Mankler, Katarina Gustavsson, 
Svante Parsjö Tegnér och Mikael Rosén: Bifall till socialnämndens förslag 
att kommunens andel av personlig assistans läggs ut på entreprenad. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige bifaller Susanne Norbergs med fleras förslag. 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst för Susanne Norbergs med fleras förslag. 
Nej-röst för Lilian Erikssons med fleras förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 31 nej-röster för Lilian Erikssons förslag och 29 ja-röster för Susanne 
Norbergs förslag, samt en ledamot som avstår, bifalls Lilian Erikssons 
förslag (omröstningsbilaga § 47). 

Sänds till 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Socialnämnden 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 

 



KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-04-12  Omröstning § 47, LSS på entreprenad 
  Ja Nej Av-  Ja  Nej  Av- 
    står     står 

    
1:e vice ordf Lars Broman (MP) X   

2:e vice ordf Lars-Erik Måg (FP)    

Jonny Gahnshag (S) X   

Susanne Norberg (S)  X   

Renée Andersson (S)   X  
Lena Johnsson (S)  X   

Christer Falk (S) X   

Ashti Azrafshan (S) Lars-Göran Johansson 
(S) 

X   

Staffan Nilsson (S)  
 

X   

Krister Johansson (S)  X   

Christina Knutsson (S)  
 

 X  

Arne Mellqvist (S)  X   

Berit Nyqvist (S)  
 

X   

Claes Mankler (S)   X  

Monica Jonsson (S) 
 

X   

Lars Jerdén (S)  X   

Margareta Källgren (S)  
 

X   

Mustafa Güclü (S) Mikaela Karlsson (S) X   

Yvonne Nygårds (S) X   

Ragnar Kroona (S) X   

Maria Silverplatz-Thunström (S) 
  

X   

Evert Karlsson (S) X   

Carin Gustafsson (S) X   

Roger Jansson (S) Helena Fridlund (S) X   

Ev.eräsättare för Karl-Erik Pettersson (S)    

Richard Holmqvist (MP) X   

Linnea Risinger (MP) X   

Sara Ritäkt (MP) Maria Daniels (MP) X   

Ev.eräsättare för Lars Broman (MP)    

Krister Andersson (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) Mats Rudert 
(M) 

 X  

Annika Larsson (M)  X  

Erich Colberg (M) Vanja Ottevall (M) 
 

 X  

Kerstin Wåghäll (M) Jean-Francois 
Loise (M) 

 X  

Göran Forsén (M) Birgitta Hiertner (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) Christina Wahlén 
(C) 

 X  

Dan Westerberg (C) Per Pettersson (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) 
Johan Barkelius (FP) 

 X  

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   

  Omröstningsresultat                           29     31      1                                           
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 48 Beslut om avgifter för salutorgplatser och upplåtelse av 
allmän plats i Falu kommun 

KS0212/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Avgifterna för salutorgplatser, upplåtelse av allmän plats i Falu 
kommun och övriga avgifter ändras enligt förslag daterat den 27 
januari 2012. 

2. Beslutet träder ikraft den 1 juni 2012. 

Sammanfattning 
Trafik- och fritidsnämnden föreslår att avgifter för salutorgsplatser och 
upplåtelse av allmän plats i Falu kommun och övriga redovisade avgifter 
ska ändras. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2012-02-16, § 5/tjänsteskrivelse 
2012-01-27. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-03-13, § 41. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-03-27, § 60. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Trafik- och fritidsnämnden 

 



 28 (62) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 49 Redovisning av ej slutförda medborgarförslag  

  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av 
medborgarförslag vilkas beredning per den 22 februari 2012 inte slutförts 
tas till protokollet. 

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

Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 
13 oktober 2011. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-02-27. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2012-03-13, § 42. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-03-27, § 61. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 50 Redovisning av ej slutförda motioner per den 22 februari 
2012 

KS0023/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) redovisning av motioner 
vilkas beredning per den 22 februari 2012 inte slutförts tas till protokollet 

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

Föregående redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 
13 oktober 2011. 

Förvaltningens förslag är enligt beslutet. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2012-02-27. 

Protokoll från allmänna utskottet 2012-03-14, § 29. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2012-03-27, § 62. 

Yrkanden 
Susanne Norberg: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
Lars Broman och Richard Holmqvist yttrar sig i ärendet. 

Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 51 Svar på interpellation från Katarina Gustavsson (KD) 
ställd till skolnämndens ordförande Daniel Riazat (V): 
Utvidga begreppet om friskvård i Faluns skolor      

 KS0004/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 maj 
2012. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson ställer en interpellation 
till skolnämndens ordförande Daniel Riazat om hur begreppet friskvård i 
Faluns skolor kan utvidgas och vill ha svar på frågan, finns det planer på att 
riva det enformiga beslutet om friskvård i form av promenader i Faluns 
skolor? 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 december 2011 att interpellationen får 
ställas. 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Katarina Gustavsson 2011-11-29 (bilaga § 51). 

Protokoll från kommunfullmäktige 2011-12-08, § 264. 

 



 
 
 
 
 
 
Interpellation ställd till skolnämndens ordförande 
 
 
 

Utvidga begreppet om friskvård i Faluns skolor 
 
Ta bort beslutet om en halvtimme friskvård i skolor och låt personalen utforma 
friskvårdstiden utifrån barnens egna behov. Friskvårdsbegreppet måste utvidgas i Faluns 
skolor.     
Falu kommun har ett beslut på att alla elever ska ha en halvtimme friskvård per dag. Beslutet 
om friskvård hade gott syfte. Men tyvärr många av skolpersonal upplever att denna tid inte 
används på det sättet som det var tänkt och att barnen inte får den tiden som var tänkt från 
början.   Det tar tid för barnen att sätta på sig kläder och med stora grupper blir stressen 
påtaglig och den effektiva tiden för promenad blir mindre än 10 minuter.   
 
Begreppet friskvård måste därmed utvidgas och anpassas efter barnens behov anser jag.   
Friskvård kan utformas på många olika sätt än att enbart ta promenader. 
 
 Att tälja i skogen, tända en brasa eller att sitta och lyssna på musik kan vara ett gott alternativ 
till promenaderna.  Barnens behov se olika ut och även gruppstorleken har en avgörande roll 
för utformningen av friskvården i skolorna. Jag tror att personalen känner bäst till hur man 
kan utforma friskvårdtiden i sina egna grupper. Därför anser jag att beslutet om en halvtimme 
friskvård ska tas bort och att begreppet friskvård utvidgas och att personalen utifrån sin 
profession och kännedom om gruppens behov ska utforma friskvårdtid i sina egna skolor.  
 
 Våra beslut måste gynna barnen och inte tvärtom.  
 
Med tanke på det som anförts vill jag fråga: 
Finns det planer på att riva den enformiga beslut om friskvård i form av promenader i Faluns 
skolor?  
 
 
 
Katarina Gustavsson KD  
2011-11-29 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 52 Svar på interpellation från Katarina Gustavsson (KD) 
ställd till skolnämndens ordförande Daniel Riazat (V):  
Barnfotografering, firandet av Lucia samt firandet av 
skolavslutning i en kyrka  

KS0004/12 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

    Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 maj 
2012. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson ställer en interpellation 
till skolnämndens ordförande frågor om fotografering av barn, firandet av 
Lucia, firande av skolavslutning i kyrka och om detta regleras i policy.  

Kommunfullmäktige beslutade den 9 februari 2012 att interpellationen får 
ställas. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Katarina Gustavsson 2011-12-12 (bilaga § 52). 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-02-09, § 28. 

 

 
 



 
 
Interpellation ställd till skolnämndens ordförande 
 
 

 
Barnfotografering, firandet av lucia, samt 
firandet av skolavslutning i en kyrka 
 
En ny generation svenskar växer upp utan att få viktiga händelser av sin barndom 
dokumenterad. Detta fick många föräldrar att erfara i samband med luciafirandet på en del 
förskolor i Falu kommun som tydligen vill förbjuda fotograferingen av barnen under firandet 
av lucia.  . Att föräldrar inte ska kunna fota sina barn väcker starka känslor förstås. . Enligt 
Falun kuriren den 12 december står det också om att personalen på förskolor diskuterar om 
barn i framtiden ska få fira lucia, något som oroar mig. Traditioner ger meningsfullhet och 
glädje. Traditioner integrera och stärker barnens identitet.   Vart är vi på väg undrar jag? Ska 
våra barn inte få uppleva traditioner?   Jag funderar också över om det finns lagligt stöd för 
förbud mot fotograferingen? Kommer luciafirandet att försvinna??  Kommer vi att kunna 
sjunga den blomstertid den kommer i skolavslutningarna? Vi måste våga ta den debatten och 
stå upp för våra värderingar anser jag.   
 
 
Med anledning av detta vill jag fråga: 
-Finns det lagligt stöd för förbud mot fotografering av barn i samband med olika tillställningar 
under vistelsetiden på förskolor?  
 
-Finns det planer på att ta bort luciafirandet i kommunen skolor?  
 
-Kommer barnen att kunna fira skolavslutningar i kyrka och sjunga den blomstertid den 
kommer i alla skolor i Falu kommun?   
- 
-Finns det övergripande policy över  mina frågor eller är det de egna verksamheter som 
beslutar om detta?  Om svaret är nej kommer vi att ha skapa policys för att skapa tydlighet i 
dessa frågor?   
 
 
Katarina Gustavsson kristdemokraterna  
 
2011-12-12 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 53 Svar på interpellation från Maria Gehlin (FAP) ställd till 
kommunalrådet Susanne Norberg (S) angående ökade 
kostnader för kosten 

KS0004/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

    Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 maj 
2012. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Maria Gehlin ställer en interpellation till 
kommunalrådet Susanne Norberg ett flertal frågor angående ökade 
kostnader för kost och kostorganisation. 

Kommunfullmäktige beslutade den 9 februari 2012 att interpellationen får 
ställas. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Maria Gehlin daterad 2012-01-20 (bilaga § 53). 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-02-09, § 29. 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 54 Svar på interpellation från Knut C A Scherman (SD) 
ställd till kommunalrådet Susanne Norberg (S): 
Ensamkommande flyktingbarn 

KS0004/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Interpellationen får ställas. 

Protokollsanteckning 
Interpellationen besvaras på nästa kommunfullmäktigesammanträde. 

Sammanfattning 
Knut C.A. Scherman ställer i en interpellation följande frågor: 
 

• Hur många barn, pojkar respektive flickor, har vi tagit emot som ensamkommande 
flyktingbarn och hur har det gått för dem? 

• I mitten av december hade Kopparstaden 10 lediga lägenheter, hur många anhöriga och 
kvotflyktingar ska vi ta emot det här året och eventuellt påföljande år? Och var ska de 
bo? 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Knut C.A. Scherman 2012-02-04 (bilaga § 55). 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 55 Svar på interpellation från Åsa Nilser (FP) ställd till 
kommunalrådet Susanne Norberg (S): Hur stor del av 
kommunens budget går till undervisning per elev 

KS0004/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Interpellationen får ställas. 

Protokollsanteckning 
Interpellationen besvaras på nästa kommunfullmäktigesammanträde. 

Sammanfattning 
Åsa Nilser ställer i en interpellation frågor om hur stor del av kommunens 
budget går till undervisning per elev och vill ha svar på följande: 
 

• På vilket sätt kommer Falu kommun presentera 
undervisningskostnaden i årsredovisningarna framöver? 

• Är det inte lämpligt att ta fram ett mått på undervisningskostnader 
som går att jämföra med andra kommuner i Falu kommuns 
årsredovisning 2013? 

• Hur ska detta redovisas lättförståeligt till medborgarna? 

• Hur ska de som driver friskolor förstå hur Falu kommuns skolpeng 
är upplagd om det finns flera sätt att redovisa den? 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Åsa Nilser 2012-02-24 (bilaga § 55). 

 



 

 

Interpellation ställd till Susanne Norberg, kommunalråd 

 

Hur stor del av kommunens budget går till undervisning per elev? 

 

När jag försöker reda ut hur Skolförvaltningen räknat ut undervisningskostnaderna, d.v.s den 

del av kommunens budget som går till varje elev till undervisning, får jag tre olika belopp.  

Det är intressant och se hur stor del av kommunens kostnad går till undervisning men även 

att blicka tillbaka eller jämföra med tidigare år eller med andra jämförbara kommuner.  

Tittar man exempelvis ett sätt att räkna har delen som går till undervisning minskat jämfört 

med 2010, en annan siffra säger det motsatta dvs att undervisningskostnaderna har ökat.  

Det är inte lätt för en ledamot i skolnämnden om Falu kommun avviker och om kommunen 

uppfunnit ett eget sätt att räkna fram undervisningskostnaderna. Hur ska jag som ledamot i 

skolnämnd och kommunalfullmäktige veta vad som gäller? 

När friskolorna ska få ersättning från Falu kommun måste kommunen redovisa hur mycket 

pengar som ska gå till undervisning enligt gällande lag.  Skolpengen består av fyra delar 

undervisningskostnader, läromedelels-, elevvårds-, skolmåltids och lokalkostnader, moms 

samt en treprocentig schablonersättning för adminstration.                                                                                                             

 

På vilket sätt kommer Falu kommun presentera undervisningskostnaden i 

årsredovisningarna framöver? 

Är det inte lämpligt att ta fram ett mått på undervisningskostnaderna som går att jämföra 

med andra kommuner i Falu kommuns årsredovisning 2013? 

Hur ska detta redovisas till medborgarna lättförståeligt? 

Hur ska de som driver friskolor förstå hur Falu kommuns skolpeng är upplagd om det finns 

flera sätt att redovisa den? 

Åsa Nilser (FP) Ledamot i kommunalfullmäktige 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 56 Svar på interpellation från Svante Parsjö Tegnér (FP) 
ställd till kommunalrådet Jonny Gahnshag (S): 
Investeringsram inför skid-VM 2015 på 80 miljoner kr 

KS0004/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 maj 
2012. 

Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér ställer i en interpellation till kommunalrådet Jonny 
Gahnshag en rad frågor angående investeringsram inför skid-VM 2015.  

Kommunfullmäktige beslutade den 9 februari 2012 att interpellationen får 
ställas. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Svante Parsjö Tegnér 2012-02-06 (bilaga § 56). 

Protokoll från kommunfullmäktige 2012-02-09, § 31. 

 

 
 



Interpellationer till kommunalrådet Johnny Gahnshag alternativt annan ansvarig politiker.

Angående  investeringsram inför skid-VM 2015 på 80 miljoner kr.

En  medborgare har efterfrågat underlaget till den investeringsram på 80 miljoner kr som är 
beslutad till skid-VM 2015 av kommunfullmäktige i juni 2011. Då handlingarna inte lämnats ut har 
ärendet överklagats till kammarrätten i Sundsvall. I sitt svar till kammarrätten uppger kommunen att 
man ”upplyst klagande om att de utbegärda handlingarna, i vad mån de existerar, utgör s.k. 
arbetsmaterial.” Detta leder till följande frågor:

• Finns handlingarna eller är det så att kommunen vägrar lämna ut handlingar som inte 
existerar? 

• Om handlingarna existerar – består de av en A4 med en översiktlig kalkyl, 
minnesanteckningar från möte eller har handlingarna karaktären av rapport/utredning?

• Bör inte allt underlag för budgeten 2012 som fanns inför kommunfullmäktiges möte i juni 
2011 vara offentligt? I det skick materialet då var. När fullmäktige tagit sitt beslut bör väl 
ärendet vara avslutat och handlingarna därmed offentliga? Bör inte handlingarna lämnas ut 
möjligtvis med undantag för sådant som kan påverka en upphandlingsprocess.

Angående Falu kommuns förpliktelser att bygga klart småbackarna.

• Enligt uppgifter i Falu-kuriren finns ett ”hosting contract” att bygga klart småbackarna 
vilket kommer att kosta 20-26 miljoner kr. Samtidigt uppgav kommunalrådet  i en skrivelse 
till en medborgare daterad 20111219 att ”De här hoppbackarna inte hänger ihop med VM-
arrangemanget. Det är beslutat om 5 miljoner för den här investeringen, men inget löfte om 
hur om hur många träningsbackar som ska byggas.” Därefter har kostnaden stigit till 7 
miljoner kr. Vad är det som gäller? Vilka åtaganden har kommunen gjort och vad kommer 
det att kosta?

Med vänlig hälsning 

Svante Parsjö Tegnér
Folkpartiet
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 
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Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 57 Svar på interpellation från Svante Parsjö Tegnér (FP) 
ställd till kommunalrådet Jonny Gahnshag (S): Falu 
kommuns förpliktelser att bygga klart småbackarna 

KS0004/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

    Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 10 maj 
2012. 

Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér ställer i en interpellation till kommunalrådet Jonny 
Gahnshag frågor om Falu kommuns förpliktelser att bygga klart små-
backarna. 

Kommunfullmäktige beslutade den 9 februari 2012 att interpellationen får 
ställas. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Svante Parsjö Tegnér 2012-02-06 (bilaga § 57). 

 

 
 



Interpellationer till kommunalrådet Johnny Gahnshag alternativt annan ansvarig politiker.

Angående  investeringsram inför skid-VM 2015 på 80 miljoner kr.

En  medborgare har efterfrågat underlaget till den investeringsram på 80 miljoner kr som är 
beslutad till skid-VM 2015 av kommunfullmäktige i juni 2011. Då handlingarna inte lämnats ut har 
ärendet överklagats till kammarrätten i Sundsvall. I sitt svar till kammarrätten uppger kommunen att 
man ”upplyst klagande om att de utbegärda handlingarna, i vad mån de existerar, utgör s.k. 
arbetsmaterial.” Detta leder till följande frågor:

• Finns handlingarna eller är det så att kommunen vägrar lämna ut handlingar som inte 
existerar? 

• Om handlingarna existerar – består de av en A4 med en översiktlig kalkyl, 
minnesanteckningar från möte eller har handlingarna karaktären av rapport/utredning?

• Bör inte allt underlag för budgeten 2012 som fanns inför kommunfullmäktiges möte i juni 
2011 vara offentligt? I det skick materialet då var. När fullmäktige tagit sitt beslut bör väl 
ärendet vara avslutat och handlingarna därmed offentliga? Bör inte handlingarna lämnas ut 
möjligtvis med undantag för sådant som kan påverka en upphandlingsprocess.

Angående Falu kommuns förpliktelser att bygga klart småbackarna.

• Enligt uppgifter i Falu-kuriren finns ett ”hosting contract” att bygga klart småbackarna 
vilket kommer att kosta 20-26 miljoner kr. Samtidigt uppgav kommunalrådet  i en skrivelse 
till en medborgare daterad 20111219 att ”De här hoppbackarna inte hänger ihop med VM-
arrangemanget. Det är beslutat om 5 miljoner för den här investeringen, men inget löfte om 
hur om hur många träningsbackar som ska byggas.” Därefter har kostnaden stigit till 7 
miljoner kr. Vad är det som gäller? Vilka åtaganden har kommunen gjort och vad kommer 
det att kosta?

Med vänlig hälsning 

Svante Parsjö Tegnér
Folkpartiet
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 58 Svar på interpellation från Svante Parsjö Tegnér (FP) 
ställd till kommunalråden Jonny Gahnshag (S): 
Är det inte dags att be om ursäkt 

KS0004/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Interpellationen får ställas. 

Protokollsanteckning 
Interpellationen besvaras på nästa kommunfullmäktigesammanträde. 

Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér ställer i en interpellation frågor kring hanteringen av 
ett anställningsförfarande i Falu kommun. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Svante Parsjö Tegnér 2012-03-20 (bilaga § 58). 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 59 Svar på fråga från Mats Dahlström (C) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag (S) 
om beredning av motion: tankställe för biogas i Falun 

KS0004/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Frågan får ställas. 

Protokollsanteckning 
Frågan besvaras på nästa kommunfullmäktigesammanträde. 

Sammanfattning 
Mats Dahlström ingav i februari 2011 en motion till kommunfullmäktige om etablering av 
tankställe för biogas i Falun och ställer nu en fråga till kommunstyrelsens ordförande Jonny 
Gahnshag: 
Avser den politiska majoriteten i Falun att arbeta för att motionens förslag bifalles eller hur 
kommer frågan att hanteras då ärendet bör avgöras nu. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Mats Dahlström 2012-02-23 (bilaga § 59). 

 
 



Falun 23 februari 2012

                         Till Kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag

                    Enkel fråga ang beredning av motion om tankställe för Biogas i Falun

Undertecknad ingav i februari 2011 en motion till fullmäktige om etablering av tankställe för 
Biogas i Falun. Som brukligt ligger Centerpartiet lite före övriga partier när det gäller omställning 
av samhället i hållbar riktning med möjligheter till fortsatt utveckling och tillväxt.

Motionen remitterades  och därefter har inget hörts trots att det för närvarande pågår en intensiv 
diskussion i frågan och det är aktuellt med upphandling av nya kollektivtrafikfordon.

Min fråga är:
Avser den politiska majoriteten i Falun att arbeta för att motionens förslag bifalles eller hur kommer 
frågan att hanteras då ärendet bör avgöras just nu.

   Mats Dahlström, centerpartiet

Original i akt
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 60 Val av ersättare i kultur- och ungdomsnämnden 

KS0002/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

  Håkan Westberg (KD) utses till ersättare i kultur- och ungdomsnämnden. 

Sammanfattning 
Håkan Westberg utses till ny ersättare i kultur- och ungdomsnämnden efter 
Ulrika Westin som entledigats från uppdraget av kommunfullmäktige den 9 
februari 2012. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2012-02-09, § 25. 

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

Sänds till 
Kultur- och ungdomsnämnden 

Håkan Westberg 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 61 Val av ersättare i skolnämnden 

KS0002/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

  Karl-Erik Pettersson (S) utses som ersättare i skolnämnden. 

Sammanfattning 
Karl-Erik Pettersson utses till ny ersättare i skolnämnden efter Malin 
Norberg som entledigats från uppdraget av kommunfullmäktige den 9 
februari 2012. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2012-02-09, § 20. 

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

Sänds till 
Skolnämnden 

Karl-Erik Pettersson  

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 62 Val av huvudman i Bjursås Sparbank 

KS0002/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Stig Andersson (S) entledigas som huvudman i Bjursås Sparbank. 

2. Claes Mankler (S) nomineras som huvudman i Bjursås Sparbank. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Stig Andersson har begärt entledigande från uppdraget som huvudman i 
Bjursås Sparbank.  

Enligt ”Reglemente för Bjursås Sparbank” ska det utses 12 huvudmän för 
fyra år t o m årsstämma 2015. Av reglementet framgår att ledamot inte får 
ha fyllt 70 år före eller under det år då mandatperioden utgår. Huvudmannen 
får inte heller vara anställd eller styrelseledamot, revisor eller revisorssup-
pleant i annan kreditinstitution. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Stig Andersson 2012-03-31. 

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

Sänds till 
Stig Andersson 

Claes Mankler 

Bjursås Sparbank 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 63 Val av huvudman i Bjursås Sparbank 

KS0002/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Börje Svensson (M) entledigas som huvudman i Bjursås Sparbank. 

2. Christina Haggren (M) nomineras som huvudman i Bjursås Sparbank. 

3. Paragrafen justeras den 13 april 2012 i Rådhuset Falun. 

Sammanfattning 
Börje Svensson invald av folkpartiet har begärt entledigande från uppdraget 
som huvudman i Bjursås Sparbank då han inte är medlem i folkpartiet 
längre.  

Enligt ”Reglemente för Bjursås Sparbank” ska det utses 12 huvudmän för 
fyra år t o m årsstämma 2015. Av reglementet framgår att ledamot inte får 
ha fyllt 70 år före eller under det år då mandatperioden utgår. Huvudmannen 
får inte heller vara anställd eller styrelseledamot, revisor eller revisorssup-
pleant i annan kreditinstitution. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Börje Svensson 2012-04-11. 

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

Sänds till 
Börje Svensson 

Christina Haggren 

Bjursås Sparbank 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 64 Avsägelse av uppdrag i Falu Stadshus AB och Falu 
kommuns Förvaltning AB samt fyllnadsval 

KS0002/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Arne Mellqvist (S) entledigas som styrelseledamot och ordförande i 
Falu Stadshus AB och Falu kommuns Förvaltning AB. 

2. Berit Nykvist (S) utses som ny styrelseledamot och ordförande i 
Falu Stadshus AB och Falu kommuns Förvaltning AB. 

Sammanfattning 
Arne Mellqvist begär entledigande som styrelseledamot och ordförande i 
Falu Stadshus AB och Falu kommuns Förvaltning AB. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Arne Mellqvist 2012-02-10. 

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

Sänds till 
Arne Mellqvist 

Berit Nykvist 

Falu Stadshus AB och Falu kommuns Förvaltning AB 

Förtroendemannaregistret 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 65 Motion från Lars-Erik Måg (FP): Skaffa en mobil 
radarkamera 

KS0234/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Lars-Erik Måg föreslår i en motion att 
trafik- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att skaffa en 
eller ett par mobila radarstyrda skyltenheter för att förbättra trafik-
säkerheten i Falun. 

Beslutsunderlag 
Motion från Lars-Erik Måg 2012-02-27 (bilaga § 65). 

Sänds till 
Lars-Erik Måg 

 
 





 45 (62) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 66 Motion från Lars-Erik Måg (FP): Cykelväg Falun-
Borlänge 

KS0235/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Lars-Erik Måg föreslår i en motion att 
trafik- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samråd med Trafikverket (som 
är väghållaren) utreda möjligheten att iordningställa vägen Falun-Olsbacka- 
Vassbo-Ornäs som asfalterad cykelväg. 

Beslutsunderlag 
Motion från Lars-Erik Måg 2012-02-27 (bilaga § 66). 

Sänds till 
Lars-Erik Måg 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 67 Motion från Lars-Erik Måg (FP): Minska trafikriskerna vid 
Östra Hamngatan 

KS0236/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Lars-Erik Måg föreslår i en motion att 
trafik- och fritidsnämnden får i uppdrag att åter se över trafiksituationen på 
Östra Hamngatan och överväga om det inte är dags att verkställa det beslut 
som togs 2007 – att biten mellan Falugatan och Vattugränd av säkerhetsskäl 
borde stängas av för biltrafik och bara vara bussgata. 

Beslutsunderlag 
Motion från Lars-Erik Måg 2012-02-27 (bilaga § 67). 

Sänds till 
Lars-Erik Måg 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 68 Motion från Ove Raskopp (--): Skapande av en äldrepark 

KS0261/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Ove Raskopp föreslår i en motion att en 
äldrepark skapas där miljön utformas efter äldres behov av rörelse och 
stimulans. 

Beslutsunderlag 
Motion från Ove Raskopp 2012-03-03 (bilaga § 68). 

Sänds till 
Ove Raskopp 
 
 







 48 (62) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 69 Motion från Ove Raskopp (--): Åtgärder för att förbättra 
situationen för barn och ungdomar i skolan 

KS0263/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Ove Raskopp föreslår i en motion att 
åtgärder ska vidtas för att förbättra situationen för barn- och ungdomar i 
skolan för att eliminera utvecklingen avseende människors psykiska hälsa 
och de krav som idag ställs på våra ungdomar och barn. 

Beslutsunderlag 
Motion från Ove Raskopp 2012-03-02 (bilaga § 69). 

Sänds till 
Ove Raskopp 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 70 Motion från Ove Raskopp (--): Inventering av Falu 
kommuns möjligheter att vara självförsörjande vid en 
global katastrof 

KS0264/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Ove Raskopp föreslår i en motion att en 
inventering görs av Falu kommuns möjligheter att vara självförsörjande vid 
en global katastrof. 

Beslutsunderlag 
Motion från Ove Raskopp 2012-03-04 (bilaga § 70). 

Sänds till 
Ove Raskopp 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 71 Motion från Ove Raskopp (--): Information om 
halalslaktat kött samt lokalt förbud 

KS0265/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Ove Raskopp föreslår i en motion att Falu 
kommun informerar om innebörden av halalslaktat kött och inför ett lokalt 
förbud mot att sälja, inneha eller köpa halalslaktat kött. 

Beslutsunderlag 
Motion från Ove Raskopp 2012-02-29 (bilaga § 71). 

Sänds till 
Ove Raskopp 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 72 Motion från Åsa Nilser(FP): Inför "UNG-Hälsa" -  
en samlad barn- och ungdomshälsa 

KS0291/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Åsa Nilser föreslår i en motion att Falu 
kommun i samverkan med Landstinget Dalarna ska initiera ”UNG-hälsa” -  
en samlad barn- och ungdomshälsa. Socialtjänstens förebyggande 
verksamhet för barn och föräldrar, ungdomsmottagningar och första linjens 
barn- och ungdomspsykiatri samlas under ett tak och elevhälsan ska ha del 
av sin arbetstid förlagd där för att samverka kring elever från skolan. 

Beslutsunderlag 
Motion från Åsa Nilser 2012-03-26 (bilaga § 72). 

Sänds till 
Åsa Nilser  
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 73 Motion från Agneta Ängsås (C) och Carl-Erik Nyström 
(C): Trygghetsboende eller seniorboende på 
landsbygden 

KS0296/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Agneta Ängsås och Carl-Erik Nyström 
föreslår i en motion att där behov av trygghetsboende eller seniorboende på 
landsbygden kan påvisas, lämna garantier till KopparStaden AB, för att 
underlätta för dem att bygga och etablera sig i hela vår kommun. 

Beslutsunderlag 
Motion från Agneta Ängsås och Carl-Erik Nyström 2012-03-15 (bilaga § 
73). 

Sänds till 
Agneta Ängsås och Carl-Erik Nyström 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 74 Motion från Dan Westerberg (C) och Mats Dahlström (C): 
Utveckla skidturismen i Sörskog 

KS0297/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Dan Westerberg och Mats Dahlström 
föreslår i en motion att Falu kommun till nästa skidsäsong vintern 2012-
2013 utvecklar skidturismen i Sörskog genom att komplettera service-
byggnaderna med moderna toaletter. 

Beslutsunderlag 
Motion från Dan Westerberg och Mats Dahlström 2012-03-12 (bilaga § 74). 

Sänds till 
Dan Westerberg och Mats Dahlström 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 75 Medborgarförslag: Sätt vinterdäck på bussarna, spara 
miljön och spara miljoner i väghållning och 
vägunderhåll 

KS0167/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

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

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun verkar för att bussarna i 
Falun utrustas med vinterdäck och inte tillåts köra med sommardäck 
vintertid för att spara på miljön och spara miljoner i väghållning och 
vägunderhåll. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-01-27 (bilaga § 75). 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 76 Medborgarförslag: Förbjud alla smällare och raketer i 
tätbebyggda områden i Falun 

KS0179/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning 
och beslut. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att kommunstyrelsens beslut anmäls till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun verkar för att Falu kommun 
ändrar kommunfullmäktiges beslut från den 10 december 2009 så att alla 
typer av fyrverkerier och smällare inom tätbebyggda områden i Falun 
förbjuds och att förbudet ska gälla året om. 

Medborgarförslagsställaren har 2010 lämnat ett förslag i detta ärende, vilket 
blev besvarat med hänvisning till beslutet den 10 december 2009, vill nu att 
förslaget tas upp igen.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-01-27 (bilaga § 76). 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 77 Medborgarförslag: Rätt för blodgivare anställda i Falu 
kommun att lämna blod på arbetstid 

KS0221/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning 
och beslut. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att kommunstyrelsens beslut anmäls till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att blodgivare anställda i Falu kommun ska 
få lämna blod på arbetstid. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-01-21 (bilaga § 77).    

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 78 Medborgarförslag: Återuppta 
kollektivtrafiken/busstrafiken till stadsdelen Krondiket 

KS0246/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

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

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att kollektivtrafiken/busstrafiken återupptas 
till stadsdelen Krondiket. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-02-29 (bilaga § 78).  

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Trafik- och fritidsnämnden 

 
 



 58 (62) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 79 Medborgarförslag: Inför ett antal regler och 
bestämmelser för att förebygga och slippa framtida 
skandaler i vår kommun 

KS0258/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning 
och beslut. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att kommunstyrelsens beslut anmäls till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att ett antal regler och bestämmelser införs 
för att förebygga och slippa framtida skandaler i vår kommun. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-03-06 (bilaga § 79). 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 80 Medborgarförslag: Alternativa driftsformer av 
kommunala friskolor 

KS0259/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun utreder alternativa 
driftsformer av ”kommunala friskolor” för både grundskola och gymnasium. 
Vidare föreslås att kommunen ställer sig positiv till samt stöttar de 
personalgrupper som vill bidra till driftsformen ”kommunal friskola”. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-03-05 (bilaga § 80). 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 81 Medborgarförslag: Bygg och utveckla bostäder som 
främjar generationsboende 

KS0260/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning 
och beslut. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att kommunstyrelsens beslut anmäls till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att KopparStaden får i uppdrag att i nya 
bostadsområden utveckla lägenheter som har en teknisk och praktisk 
utformning så ett ökat generationsboende främjas. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-03-06 (bilaga § 81). 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelsen 

 

 
 





 61 (62) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 82 Medborgarförslag: Av djuretiska skäl inte upphandla 
eller köpa in burägg 

KS0266/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning 
och beslut. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att kommunstyrelsens beslut anmäls till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att Falu kommun av djuretiska skäl inte ska 
upphandla eller köpa in burägg. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-03-07 (bilaga § 82). 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelsen 

 
 





 62 (62) 
 

Kommunfullmäktige 
Paragraf Sammanträdesdatum 

  2012-04-12 

    
 

Justerandes signaturer 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 83 Medborgarförslag: Inrätta ett nytt centralt stadsgalleri 
för bildkonst 

KS0285/12 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och ungdomsnämnden för 
handläggning och beslut. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige förutsätter att kultur- och ungdomsnämndens beslut 
anmäls till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att ett nytt centralt beläget stadsgalleri för 
bildkonst inrättas för att stimulera konst- och kultur i Falun.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-03-15 (bilaga § 83). 

Sänds till 
Medborgarförslagsställaren 

Kultur- och ungdomsnämnden 
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