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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige    2010-11-04  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Utdragsbestyrkande: 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum  2010-11-04  
Datum när anslaget sätts upp 2010-11-16            exkl. §§ 5-6 som anslagits 2010-11-05 
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Tobias Carlgren 

  
Utses att justera Krister Andersson och Erich Colberg 
Justeringens plats och tid Falu kommun, Rådhuset 2010-11-16 kl. 16.00 

Exkl. §§ 5-6 som justerats 2010-11-05 
Justerade paragrafer 1-22 
Underskrifter 

Sekreterare 
 
……………………………………………………………... 
Tobias Carlgren 

 

Ordförande 

 
………………………………………………………….….. 
Ålderspresident                                Karl-Erik Pettersson 
Christer Falk §§ 1-4                         §§ 5-22 

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Krister Andersson        Erich Colberg 

 

Plats och tid Kristinehallen Bergmästaregatan, Falun, kl. 13.15-15.32 

Presidium Ålderspresident: 
Ordförande: 
Förste vice ordförande: 
Andre vice ordförande: 

Christer Falk §§ 1-4 
Karl-Erik Pettersson §§ 5-22 
Lars Broman §§ 5-22 
Lars-Erik Måg §§ 5-22 

Ledamöter och  
ersättare 

Se nästa sida  

Övriga deltagare Jurist Tobias Carlgren 
Nämndadministratör Kerstin Söderlund 



 2 (38) 
 

 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige    2010-11-04  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Ordinarie ledamöter:  ersättare vid detta sammanträde: 

Socialdemokraterna 
Arne Mellqvist  
Carin Gustafsson 
Christer Falk, §§ 1-9, 12-19  Ingvar Sahlander, §§ 10-11, 20-22 
Christina Knutsson 
Claes Mankler                  
Jonny Gahnshag 
Karl-Erik Pettersson 
Lars Jerdén, frånvarande                                       Mikaela Johnsson 
Lena Johnsson 
Margareta Källgren 
Monica Jonsson 
Mustafa Güclü  
Ragnar Kroona    
Renée Andersson 
Susanne Norberg 
Yvonne Nygårds, frånvarande                               Mariann Prosell 
Maria Silferplatz-Thunström   
Evert Karlsson 
Roger Jansson 
Ashti Azrafshan, frånvarande                                Sven-Erik Bertell        
Staffan Nilsson 
Berit Nyqvist 
Krister Johansson 

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

Utdragsbestyrkande: Justerandes signaturer 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 1T   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Centerpartiet 
Agneta Ängsås 
Anna Hägglund 
Carl-Erik Nyström 
Dan Westerberg, frånvarande                                Kristina Wahlén 
Mats Dahlström 

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

Folkpartiet 
Lars-Erik Måg 
Åsa Nilser 

Miljöpartiet 
Lars Broman  
Linnéa Risinger  
Richard Holmqvist 
Sara Ritäkt 

Vänsterpartiet 
Krister Andersson 
Daniel Riazat 
Kicki Stoor 
Stefan Nyrén 

Kristdemokraterna 
Katarina Gustavsson 
Ulrika Westin 
Sverigedemokraterna 
Knut C.A. Scherman 
Ove Raskopp 
Partipolitiskt obunden 
Anders Samuelsson 

Ej tjänstgörande ersättare: 
Jan-Olof Karlsson-Fält (S), Karin Jacobson (S), Ingvar Sahlander (S) §§ 1-9, 12-19, Bertil Eek (M), 
Christer Carlsson (M), Kerstin Wåghäll (M), Birgitta Hiertner (M), Andrea Dorg (M),  
Bengt Ekström (M), Helena Lindström (FAP), Börje Svensson (FP), Maria Daniels (MP),  
Patrik Andersson (V), Eva Ferdeen (V), Håkan Nohrén (KD) samt Ingrid Näsman (KD) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 1T   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Innehållsförteckning 

§ 1 Sammanträdets öppnande av ålderspresidenten ............................6 

§ 2 Val av tillfällig valberedning.........................................................7 

§ 3 Val av kommunens revisorer.........................................................8 

§ 4 Val av presidium i kommunfullmäktige; ordförande, 
förste och andre vice ordförande ...................................................9 

§ 5 Mandattid för kommunstyrelsen samt val av 
kommunstyrelse med presidium..................................................10 

§ 6 Val av kommunalråd och oppositionsråd ....................................12 

§ 7 Val av valberedning samt ordförande och vice 
ordförande....................................................................................14 

§ 8 Anmälningsärenden.....................................................................15 

§ 9  Svar på motion från Krister Andersson (V): Höj det 
kommunala bidraget till pensionärs- och 
handikappsorganisationerna verksamma i Falu kommun ...........16 

§ 10 Svar på medborgarförslag från Marianne Petri angående 
klimat/ miljöförbättringar ............................................................18 

§ 11 Svar på medborgarförslag från Stefan Wejdenstål att 
Falu kommun ska undersöka viljan hos kommunens 
invånare att bygga nya hoppbackar i Falun genom en 
folkomröstning ............................................................................20 

§ 12 Anslag ur Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond .........................22 

§ 13 Utökning av verksamhetsområde för Gårdvik ............................24 

§ 14 Godkännande av utvecklingsavtal med Högskolan 
Dalarna ........................................................................................26 

§ 15 Antagande av strategi för anhörigstöd i Falu kommun ...............28 

§ 16 Försäljning av fastigheten Valhalla 2 ..........................................30 

§ 17  Godkännande av ny förbundsordning och tillägg till 
konsortialavtal för Räddningstjänsten Dala Mitt.........................32 

§ 18  Två medborgarförslag avseende öppen verksamhet för 
10-12 åringar knuten till fritidsgården/ skolan ............................34 

§ 19  Medborgarförslag: Använd ”Vidåsbostäder” för tävlande 
och funktionärer under skid-VM 2015 ........................................35 

§ 20  Entledigande av Tommy Sellstedt (S) som ersättare i 
trafik- och fritidsnämnden samt fyllnadsval................................36 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 1T   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 21 Entledigande av Tommy Nygårds (S) som ersättare i 
byggnadsnämnden samt fyllnadsval............................................37 

§ 22 Kommunfullmäktiges sammanträdesordning för år 2011...........38 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 1T   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 1 Sammanträdets öppnande av ålderspresidenten 

 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges ålderspresident, Christer Falk öppnar sammanträdet 
och hälsar kommunfullmäktigeledamöterna varmt välkomna till en ny man-
datperiod. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 2   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 2 Val av tillfällig valberedning  

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet 
Kommunfullmäktige skall välja en tillfällig valberedning jämte ordförande 
som bereder förslag till beslut till ärende 4-8 på dagens föredragningslista: 
4. Val av kommunens revisorer, 
5. Val av presidium i kommunfullmäktige; ordförande, förste och andre vice 
ordförande, 
6. Mandattid för kommunstyrelsen samt val av kommunstyrelse med presi-
dium, 
7. Val av kommunalråd och oppositionsråd samt 
8. Val av valberedning samt ordförande och vice ordförande. 

Antalet ledamöter i den tillfälliga valberedningen är sju.  

Yrkanden 

Arne Mellqvist, Lilian Eriksson och Krister Andersson föredrar nomine-
ringar till tillfällig valberedning enligt nedan och yrkar att kommunfullmäk-
tige skall besluta att utse ledamöter/ordförande i enlighet med deras nomine-
ringar. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  utse en tillfällig valberedning som under innevarande sammanträde 
skall lämna förslag i ärende 4-8, 

att till ledamöter i den tillfälliga valberedningen utse Susanne Norberg (S), 
Arne Mellqvist (S), Margareta Källgren (S), Stefan Nyrén (V), Lilian 
Eriksson (M), Mats Dahlström (C) samt Stefan Clarström (FAP) 

att  till ordförande utse Susanne Norberg (S). 

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare 

att  ajournera sammanträdet mellan kl. 13.33 - 14.03. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 3   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 3 Val av kommunens revisorer 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet/ Tidigare behandling 
I reglementet för revisionen i Falu kommun anges att kommunen har samma 
antal revisorer som antal partier som finns representerade i fullmäktige. Re-
visionsordföranden ska utses från ett minoritetsparti och de övriga reviso-
rerna ska utses från de resterande i fullmäktige representerade partierna. 

Kommunfullmäktiges tillfälliga valberedning lämnar förslag till val av 
kommunens revisorer vid sitt sammanträde 2010-11-04. 

Beslutsunderlag 

Förslag från kommunfullmäktiges tillfälliga valberedning 2010-11-04, § 1. 

Yrkanden 
Ordföranden i kommunfullmäktiges tillfälliga valberedning, Susanne Nor-
berg, redogör för förslag till beslut och yrkar bifall till detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  utse Leif Bergh (M), Lars Lundh (S), Sören Norlander (V), Elisabeth 
Lööf (C), Margareta Helgesson (FP), Fred Möller (FAP), Mikael Joos 
(MP), Erik Fagerström (KD) till kommunens revisorer samt 

att utse Leif Bergh (M) till ordförande och Lars Lundh (S) till vice ordfö-
rande i kommunrevisionen under mandatperioden samt 

att  notera till protokollet att Sverigedemokraterna lämnar partiets förslag 
till revisor vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

 

Expeditioner 
Valda 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet/förtroendemannaregistret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 4   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 4 Val av presidium i kommunfullmäktige; ordförande, förs-
te och andre vice ordförande 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet/ Tidigare behandling 
Kommunfullmäktiges tillfälliga valberedning lämnar förslag till val av pre-
sidium i kommunfullmäktige: ordförande Karl-Erik Pettersson (S), 1:e vice 
ordförande Lars Broman (MP) samt 2:e vice ordförande Lars-Erik Måg.  

Beslutsunderlag 
Förslag från kommunfullmäktiges tillfälliga valberedning 2010-11-04, § 2. 

Yrkanden 

Ordföranden i kommunfullmäktiges tillfälliga valberedning, Susanne Nor-
berg, redogör för förslag till beslut och yrkar bifall till detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  till ordförande i kommunfullmäktige utse Karl-Erik Pettersson (S), 

att till 1:e vice ordförande utse Lars Broman (MP) samt 

att  till 2:e vice ordförande utse Lars-Erik Måg (FP).  

 

Ålderspresidenten överlämnar härefter ordförandeskapet till den nyvalde 
fullmäktigeordföranden Karl-Erik Pettersson.  

Expeditioner 

Valda 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet/ förtroendemannaregistret). 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 5   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 5 Mandattid för kommunstyrelsen samt val av kommun-
styrelse med presidium 

Diarienummer 2/10 

Ärendet/ Tidigare behandling 
Kommunfullmäktiges tillfälliga valberedning föreslår mandatperiod för 
kommunstyrelsen till 2010-11-05 – 2014-11-06. 

Valberedningen lämnar vidare förslag på ledamöter, ersättare och presidium 
i kommunstyrelsen. Enligt kommunstyrelsens reglemente skall antalet le-
damöter och ersättare vara 15 st vardera. 

Beslutsunderlag 

Förslag från kommunfullmäktiges tillfälliga valberedning 2010-11-04, § 3. 

Yrkanden 
Ordföranden i kommunfullmäktiges tillfälliga valberedning, Susanne Nor-
berg, redogör för förslag till beslut och yrkar bifall till detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  den nya mandatperioden för kommunstyrelsen skall vara 2010-11-05 – 
2014-11-06, 

att till ledamöter i kommunstyrelsen utse Jonny Gahnshag (S), Susanne 
Norberg (S), Krister Johansson (S), Britt Källström (S), Arne Mellqvist 
(S), Richard Holmqvist (MP), Linnea Risinger (MP), Kicki Stoor (V), 
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan 
Hammar (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP) och Ingrid 
Näsman (KD), 

att  till ersättare i kommunstyrelsen utse Margareta Källgren (S), Roger 
Jansson (S), Lena Johnsson (S), Ragnar Kroona (S), Ashti Azrafshan 
(S), Monica Jonsson (S), Erik Eriksson (MP), Krister Andersson (V), 
Catharina Hjortzberg-Nordlund (M), Jan-Olof Montelius (M), Sanna 
Jansson Nordqvist (M), Göran Forsén (M), Agneta Ängsås (C), Maria 
Gehlin (FAP)  och Svante Parsjö Tegnér (FP), 

att  till ordförande i kommunstyrelsen utse Jonny Gahnshag (S), 

att  till 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen utse Susanne Norberg (S), 

att  till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen utse Mikael Rosén (M) samt 

att justera denna paragraf på Rådhuset fredagen den 5 november 2010 kl. 
13.00. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 5   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Valda 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet/förtroendemannaregistret) 

 



 12 (38) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 6   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 6 Val av kommunalråd och oppositionsråd 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet/ Tidigare behandling 
Parlamentariska Ledningsgruppen redovisade till kommunfullmäktiges juni-
sammanträde sin slutrapport för översyn av den politiska organisationen. Av 
beslutsunderlaget kan utläsas att kommunfullmäktige utser två kommunal-
råd (varav en kommunstyrelseordförande och ett kommunalråd) och ett op-
positionsråd som ägnar hela, eller delar av sin arbetstid åt uppdrag för 
kommunen. Inriktningen vid val av kommunstyrelsens ordförande är att 
uppdraget destineras till det största majoritetspartiet med en förtroendevald 
på heltid. Uppdraget får inte delas på fler förtroendevalda. Uppdraget som 
det andra kommunalrådet skall erbjudas majoriteten och uppdraget som op-
positionsråd skall erbjudas det största oppositionspartiet med vardera en 
förtroendevald på heltid. 

Kommunfullmäktige bör även fatta beslut om § 20, sista stycket, i kommun-
styrelsens reglemente; ”Kommunalråden och oppositionsrådet får närvara 
och deltaga i överläggningarna, men inte i besluten, i de styrelser och 
nämnder varom kommunfullmäktige beslutat.” 

Beslutsunderlag 

Förslag från kommunfullmäktiges tillfälliga valberedning 2010-11-04, § 4. 

Yrkanden 

Ordföranden i kommunfullmäktiges tillfälliga valberedning, Susanne Nor-
berg, redogör för förslag till beslut och yrkar bifall till detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  utse Jonny Gahnshag (S) och Susanne Norberg (S) till kommunalråd, 

att utse Mikael Rosén (M) till oppositionsråd, 

att  mandatperioden för kommunalråden och oppositionsrådet skall vara 
2010-11-05 — 2014-11-06, 

att  kommunalråden och oppositionsrådet har rätt att närvara och deltaga i 
överläggningarna, men inte i besluten, i kommunens samtliga nämnder 
samt 

att justera denna paragraf på Rådhuset fredagen den 5 november 2010 kl. 
13.00. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 6   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Valda 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet/förtroendemannaregistret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 7   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 7 Val av valberedning samt ordförande och vice ordföran-
de 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet/ Tidigare behandling 
I kommunfullmäktiges arbetsordning, § 36, förestavas bl.a. att: ”På det för-
sta sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valbered-
ning för den löpande mandatperioden. Valberedningen består av 7 ledamö-
ter och lika många ersättare. Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid sam-
ma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de valts att 
vara ledamöter.” De senaste mandatperioderna har ledamöterna i allmänna 
utskottet utgjort valberedning. 

Kommunfullmäktiges tillfälliga valberedning lämnar förslag till val av val-
beredning. 

Beslutsunderlag 

Förslag från kommunfullmäktiges tillfälliga valberedning 2010-11-04, § 5. 

Yrkanden 

Ordföranden i kommunfullmäktiges tillfälliga valberedning, Susanne Nor-
berg, redogör för förslag till beslut och yrkar bifall till detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  som ledamöter i valberedningen utse Susanne Norberg (S), Arne Mell-
qvist (S), Margareta Källgren (S), Kicki Stoor (V), Christina Haggren 
(M), Lilian Eriksson (M) och Sten H Larsson (FAP) 

att  till ordförande i valberedningen utse Susanne Norberg (S), 

att  till 1:e vice ordförande i valberedningen utse Arne Mellqvist (S), 

att  till 2:e vice ordförande i valberedningen utse Christina Haggren (M) 
samt 

 att  utse ersättare i valberedningen på kommunfullmäktiges sammanträde 
2010-12-09.  

Expeditioner 
Valda 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet/förtroendemannaregistret) 



 15 (38) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 8   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 8 Anmälningsärenden 

 

Ärendet 
Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden: 

• Beslut i kommunstyrelsen att medborgarförslaget är besvarat med 
hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) 
tjänsteskrivelse den 27 augusti 2010.  

• Protokoll från Länsstyrelsen 2010-09-20 — 09-30: Slutlig rösträk-
ning och mandatfördelning Val till Kommunfullmäktige 2010-09-19 
med bilaga 1: röster och mandat för partierna och bilaga 2: valda le-
damöter och ersättare. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen 2010-09-28, § 180/ förvaltningens tjänste-
skrivelse 2010-08-27/ medborgarförslag från Sigvard Lindström 2008-11-
18. Dnr: KS 799/08. 

Protokoll från Länsstyrelsen i Dalarnas län 2010-09-20 — 09-30.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ta anmälningsärendena till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 9 S   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 9  Svar på motion från Krister Andersson (V): Höj det 
kommunala bidraget till pensionärs- och handikappsor-
ganisationerna verksamma i Falu kommun 

Diarienummer KS 238/10 

Ärendet 

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

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att motio-
nen bifalls under förutsättning att nödvändiga budgetbeslut enligt förslag till 
budget 2011 tas. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 januari 2007 att höja grundbidraget till 
30 kr per medlem from 1 januari 2007. 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 oktober 2008, att hänskjuta frågan om 
höjning av grundbidraget i handikapporganisationerna till budgetprocessen 
2010. 

Omvårdnadsnämnden beslutade den 16 juni 2010 att ge omvårdnadsförvalt-
ningen i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadskontorets handikapp-
konsulent, utreda och senast vid nämndens sammanträde den 15 december 
2010 lämna ett samordnat förslag till hur bidragen till föreningarna ska re-
gleras samt att omvårdnadsnämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande 
som sitt svar på motionen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober 2010 att föreslå kommunfull-
mäktige att bifalla motionen under förutsättning att nödvändiga budgetbe-
slut enligt förslag till budget 2011 tas. 

Beslutsunderlag 
Motion från Krister Andersson diarieförd 2009-03-12. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2010-05-19 § 48, 2010-06-16, § 68/ 
tjänsteskrivelse 2010-04-29. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-10-11. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-10-19, § 131. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-10-26, § 188 

Yrkanden 

Mikael Rosén och Krister Andersson: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 9 S   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  bifalla motionen under förutsättning att nödvändiga budgetbeslut enligt 
förslag till budget 2011 tas. 

 

Expeditioner 
Krister Andersson 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 

Omvårdnadsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 10   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 10 Svar på medborgarförslag från Marianne Petri angående 
klimat/ miljöförbättringar 

Diarienummer KS 871/09 

Ärendet 
Kommunmedborgaren Marianne Petri uppmanar i ett medborgarförslag den 
14 december 2009 kommunens valda politiker att våga gå före och nu fatta 
beslut om klimatförbättrande åtgärder. Hon framhäver att det är viktigt att ta 
vara på medborgarnas engagemang och börja agera nu för att ge kommande 
generationer hopp om ett bättre och rättvisare miljö/klimat. 

Förslaget innehåller en rad konkreta förslag på vad som bör göras för att vi 
tillsammans ska kunna ”vända skutan”. 

Kommunstyrelseförvaltningen (miljökontoret) föreslår att medborgarförsla-
get ska anses besvarat. 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsens beslutade den 1 juni att föreslå kommunfullmäktige be-
sluta att med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens (miljökontoret) 
tjänsteskrivelse 2010-05-04 anse medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Marianne Petri 2009-12-14. 

Kommunstyrelseförvaltningens (miljökontoret) tjänsteskrivelse 2010-05-04. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-06-01, § 93. 

Yrkanden 
Mikael Rosén och Maria Gehlin: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Richard Holmqvist, Krister Andersson och Jonny Gahnshag: Bifall till 
punkterna 1, 2, 3 och 4c i medborgarförslaget samt att i övrigt anse medbor-
garförslaget besvarat. 

Yttranden 
Ordförande Karl-Erik Pettersson informerar om att Marianne Petri erbjudits 
att yttra sig vid kommunfullmäktiges sammanträde men att hon tackat nej. 

Ove Raskopp yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena på sätt som kommunfullmäk-
tige godkänner och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Richard 
Holmqvists m.fl. yrkande att bifalla punkterna 1, 2, 3 och 4c i medborgar-
förslaget samt att i övrigt anse medborgarförslaget besvarat.  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 10   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  bifalla punkterna 1, 2, 3 samt 4c i medborgarförslaget samt 

att  i övrigt anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Expeditioner 
Marianne Petri 

Kommunstyrelsen 

Miljönämnden 

Skolnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 11S  2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 11 Svar på medborgarförslag från Stefan Wejdenstål att 
Falu kommun ska undersöka viljan hos kommunens in-
vånare att bygga nya hoppbackar i Falun genom en 
folkomröstning 

Diarienummer KS 184/10 

Ärendet 
Kommunmedborgaren Stefan Wejdenstål har inkommit med medborgarför-
slag i vilket han föreslår att Falu kommun anordnar en folkomröstning avse-
ende byggnationen av nya hoppbackar i Falun. Med hänsyn till kostnaden 
för en folkomröstning föreslår han vidare att detta bör ske elektroniskt. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan 
nedan. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 mars 2010 att nya hoppbackar ska byg-
gas i Falu kommun. 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober 2010 att föreslå kommunfull-
mäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till kommunstyrelse-
förvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-08-31. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Stefan Wejdenstål daterat 2010-02-17. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-08-31. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-10-19, § 132. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-10-26, § 189. 

Yrkanden 
Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
Ordförande Karl-Erik Pettersson informerar om att Stefan Wejdenstål er-
bjudits att yttra sig vid kommunfullmäktiges sammanträde men att han inte 
avhörts. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  avslå medborgarförslaget med hänvisning till kommunstyrelseförvalt-
ningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-08-31. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 11S  2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Stefan Wejdenstål 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 12   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 12 Anslag ur Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond  

Diarienummer KS 578/10 

Ärendet 
Till Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond har under år 2010 inkommit fyra 
ansökningar om anslag. Stiftelsens resultat visar att det för räkenskapsåret 
2009 finns disponibla medel att utdela till ett belopp av 22 309 kr. 

Styrelsen för Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond lämnar den 8 september 
2010 förslag till beslut enligt nedan. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober att föreslå kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Ansökan av den 30 mars 2010 om bidrag med 10 000 kronor från Förening-
en RIA Hela Människan i Falun. 

Ansökan av den 11 mars 2010 om generöst bidrag till driftkostnaden från 
Falu Vävstuga. 

Ansökan av den 13 april 2010 om bidrag till scoutläger samt bidrag till öv-
rig verksamhet från SMU i Falun. 

Ansökan av den 16 mars 2010 om bidrag till bevattningsanläggning samt till 
ny brygga från Hökvikens koloniförening. 

Styrelseprotokoll 2010-08-25 från Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond  
samt utdrag ur årsredovisning 2009 – Falu kommuns förvaltade stiftelser. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-10-19, § 133. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-10-26, § 190. 

Yrkanden 

Mats Dahlström: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  bevilja anslag ur Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond enligt nedan: 
 - Föreningen RIA Hela Människan 10 000 kr, 
 - Falu Vävstuga 5 000 kr, 
 - SMU i Falun 5 000 kr samt 
 - Hökvikens koloniförening 2 000 kr. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 12   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Föreningen RIA Hela Människan 

Falu Vävstuga 

SMU i Falun 

Hökvikens koloniförening 

Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 13   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 13 Utökning av verksamhetsområde för Gårdvik 

Diarienummer KS 216/03 

Ärendet 
Processen för att bygga ut kommunalt vatten- och avloppsnät i Gårdvik har 
nu hunnit så långt att det är dags att utvidga verksamhetsområdet för den 
allmänna va-anläggningen. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att verk-
samhetsområdet för den allmänna va-anläggningen avseende vatten och 
spillvatten, att omfatta det område i Gårdvik, som redovisas på kartan i bi-
fogad skrivelse från Falu Energi & Vatten AB utökas samt att särtaxa ska 
tillämpas inom området. 

Tidigare behandling 
Den 7 september 2004 uppdrog utvecklingsutskottet åt stadsbyggnadskonto-
ret att i samverkan med miljökontoret och Falu Energi och Vatten AB utre-
da förutsättningarna för ett gemensamt omhändertagande av avloppsvatten 
från hushåll i Gårdvik. 

Den 25 april 2006 godkände utvecklingsutskottet en samrådshandling, vil-
ken därefter sändes ut till de berörda fastighetsägarna. 

Den 28 oktober 2008 beslutade kommunstyrelsen att godkänna stadsbygg-
nadskontorets samrådsredogörelse samt att ytterligare samråd med fastig-
hetsägarna skulle genomföras i Gårdvik. Detta skedde under hösten 2009. 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober 2010 att föreslå kommunfull-
mäktige besluta; 
att utöka verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen avseende 
vatten och spillvatten, att omfatta det område i Gårdvik, som redovisas på 
kartan i bifogad skrivelse från Falu Energi & Vatten AB samt 
att särtaxa ska tillämpas inom området. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-07-28. 

Skrivelse från Falu Energi & Vatten AB 2010-07-27. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-10-19, § 134. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-10-26, § 191. 

Yrkanden 
Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 13   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  utöka verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen avseende 
vatten och spillvatten, att omfatta det område i Gårdvik, som redovisas 
på kartan i bifogad skrivelse från Falu Energi & Vatten AB samt 

att särtaxa ska tillämpas inom området. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 

Falu Energi & Vatten AB 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 14   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 14 Godkännande av utvecklingsavtal med Högskolan Da-
larna 

Diarienummer KS 212/99 

Ärendet 
Nuvarande utvecklingsavtal med Högskolan Dalarna löper ut den 30 juni 
2010. Med anledning av detta har förhandlingar förts med Högskolan om en 
förlängning av engagemanget under ytterligare en femårsperiod och villko-
ren för detta. Förhandlingarna har resulterat i bilagda förslag till utveck-
lingsavtal för perioden 1 juli 2010 t o m 30 juni 2015. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förslag, daterat den 27 september 
2010, till utvecklingsavtal för perioden 2010-2015 godkänns. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige godkände den 18 maj år 2000 det första avtalet, som 
löpte på 5 år; med Högskolan Dalarna. Den 14 april 2005 godkände kom-
munfullmäktige det nuvarande avtalet. 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober att föreslå kommunfullmäktige 
att godkänna förslag, daterat den 27 september 2010, till utvecklingsavtal 
mellan Högskolan Dalarna och Falu kommun för perioden 2010-07-01 – 
2015-06-30.. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-09-27. 

Förslag till utvecklingsavtal, daterat 2010-09-27, för perioden 2010-2015. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-10-19, § 135. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-10-26, § 192. 

Yrkanden 

Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna förslag, daterat den 27 september 2010, till utvecklingsavtal 
mellan Högskolan Dalarna och Falu kommun för perioden 2010-07-01 
– 2015-06-30. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 14   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Högskolan Dalarna 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 15   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 15 Antagande av strategi för anhörigstöd i Falu kommun 

Diarienummer KS 463/10 

Ärendet 
En ny bestämmelse infördes i Socialtjänstlagen från och med den 1 juli 
2009 som handlar om stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstå-
ende. Med anledning av den nya lagen har Falu kommun skyldighet att ge 
stöd till anhörigvårdare och i samband med detta har en strategi för anhörig-
stöd arbetats fram.  

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom omvårdnadsnämndens och 
socialnämndens förslag till beslut nedan. 

Tidigare behandling 
Omvårdnadsnämnden beslutade den 16 juni 2010 föreslå kommunfullmäk-
tige anta ”Strategi för anhörigstöd i Falun”, diarieförd den 24 juni 2010, och 
att den ska gälla för hela socialtjänstlagens verksamhetsområde i Falu 
kommun. Omvårdnadsnämnden beslutade för egen del att inrätta en tjänst 
för att förvalta, samordna och utveckla anhörigstöd i Falun.  

Socialnämnden beslutade den 23 september 2010 att stödja omvårdnads-
nämndens beslut. 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober 2010 att föreslå kommunfull-
mäktige besluta att anta ”Strategi för anhörigstöd i Falun”, diarieförd 2010-
06-24 att gälla hela socialtjänstlagens verksamhetsområde i Falu kommun. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från omvårdnadsnämnden 2010-06-16 § 67/förvaltningen tjänste-
skrivelse 2010-06-06/Strategi för anhörigstöd i Falun diarieförd 2010-06-24. 

Protokoll från socialnämnden 2010-09-23 § 147/förvaltningens tjänsteskri-
velse 2010-09-03. 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-10-20, § 95. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-10-26, § 193. 

Yrkanden 
Mats Dahlström: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  anta ”Strategi för anhörigstöd i Falun”, diarieförd 2010-06-24 att gälla 
hela socialtjänstlagens verksamhetsområde i Falu kommun. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 15   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Omvårdnadsnämnden 

Socialnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 16   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 16 Försäljning av fastigheten Valhalla 2 

Diarienummer KS 220/10 

Ärendet 
Kommunstyrelsens fastighetsutskott beslutade den 18 augusti 2010 att in-
riktningen för försäljning av fastigheten Valhalla 2 är att den skall säljas till 
marknadsvärde. Kommunstyrelsens fastighetsutskott beslutade vidare den 
15 september 2010 att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbygg-
nadskontoret) att förhandla och presentera förslag till köpekontrakt till fas-
tighetsutskottets sammanträde den 20 oktober 2010. 

Kommunstyrelseförvaltningens (kommunfastigheter) förslag är att sälja 
fastigheten Falun Valhalla 2 till Landstinget Dalarna enligt i köpekontraktet 
angivna villkor. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober 2010 att föreslå kommunfull-
mäktige besluta att fastigheten Falun Valhalla 2 säljs till Landstinget Dalar-
na enligt villkoren i upprättat köpekontrakt. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från fastighetsutskottet 2010-08-18, § 42. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2010-09-15, § 53. 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) tjänsteskrivelse 2010-
10-05/ köpekontrakt. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2010-10-20, § 62. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-10-26, § 194. 

Yrkanden 
Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  fastigheten Falun Valhalla 2 säljs till Landstinget Dalarna enligt villko-
ren i upprättat köpekontrakt. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 16   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommunfastigheter) 

Landstinget Dalarna 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 17 

Godk
  2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 17  Godkännande av ny förbundsordning och tillägg till 
konsortialavtal för Räddningstjänsten Dala Mitt 

Diarienummer KS 16/10 

Ärendet 
Ny förbundsordning och tillägg till konsortialavtal för Räddningstjänsten 
Dala Mitt föranlett av Gagnefs kommuns anslutning därtill. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) föreslår kommunfullmäktige 
besluta: 
att anta förslag till ny förbundsordning för Räddningstjänsten Dala Mitt en-
ligt till ärendet bifogat förslag, 
att förbundsordningen träder i kraft 2011-01-01, 
att godkänna tillägg till konsortialavtal i enlighet med till ärendet bifogat 
förslag diariefört 2010-10-20, 
att notera till protokollet att Falu Kommuns tolkning av p. 11 sista meningen 
i tilläggsavtalet är att tilläggsavtalet utgör ett tillägg till befintligt huvudavtal 
och för vad fall konflikt uppkommer mellan tilläggsavtalet och huvudavtalet 
gäller vad som är föreskrivet i tilläggsavtalet samt 
att innebörden av ovanstående att-satser är att Gagnef kommun upptas till 
fullvärdig medlem av Räddningstjänsten Dala Mitt. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-08-31, att uttala sin positiva inställning 
till att Gagnef antas som fullvärdig medlem i kommunalförbundet Rädd-
ningstjänsten Dala Mitt. 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober att föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
att anta förslag till ny förbundsordning för Räddningstjänsten Dala Mitt en-
ligt till ärendet bifogat förslag diariefört 2010-10-20, 
att förbundsordningen träder i kraft 2011-01-01, 
att godkänna tillägg till konsortialavtal i enlighet med till ärendet bifogat 
förslag diariefört 2010-10-20, 
att notera till protokollet att Falu Kommuns tolkning av p. 11 sista meningen 
i tilläggsavtalet är att tilläggsavtalet utgör ett tillägg till befintligt huvudavtal 
och för vad fall konflikt uppkommer mellan tilläggsavtalet och huvudavtalet 
gäller vad som är föreskrivet i tilläggsavtalet samt 
att innebörden av ovanstående att-satser är att Gagnef kommun upptas till 
fullvärdig medlem av Räddningstjänsten Dala Mitt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-10-18. 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-10-20, § 98. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 17 

Godk
  2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-10-26, § 195. 

Yrkanden 

Mats Dahlström: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  anta förslag till ny förbundsordning för Räddningstjänsten Dala Mitt en-
ligt till ärendet bifogat förslag diariefört 2010-10-20, 

att förbundsordningen träder i kraft 2011-01-01, 

att  godkänna tillägg till konsortialavtal i enlighet med till ärendet bifogat 
förslag diariefört 2010-10-20, 

att  notera till protokollet att Falu Kommuns tolkning av p. 11 sista mening-
en i tilläggsavtalet är att tilläggsavtalet utgör ett tillägg till befintligt hu-
vudavtal och för vad fall konflikt uppkommer mellan tilläggsavtalet och 
huvudavtalet gäller vad som är föreskrivet i tilläggsavtalet samt 

att  innebörden av ovanstående att-satser är att Gagnef kommun upptas till 
fullvärdig medlem av Räddningstjänsten Dala Mitt. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 

Räddningstjänsten Dala Mitt 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 18 

Två m
  2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 18  Två medborgarförslag avseende öppen verksamhet för 
10-12 åringar knuten till fritidsgården/ skolan 

Diarienummer KS 608/10 samt KS 619/10 

Ärendet 
I två inkomna medborgarförslag föreslås att 10-12 års verksamhet ska fort-
sättas att bedrivas i nuvarande utförande. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag diariefört 2010-10-13 (bilaga § 18). 

Medborgarförslag diariefört 2010-10-19 (bilaga § 18). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Medborgarförslagsställarna 

 







 35 (38) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 19 

Me
  2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 19  Medborgarförslag: Använd ”Vidåsbostäder” för tävlande 
och funktionärer under skid-VM 2015 

Diarienummer KS 605/10 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att befintliga bostäder i Sågmyra som förval-
tas under namnet ”Vidåsbostäder” renoveras och används som boende för 
tävlande och funktionärer under skid-VM 2015. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag diariefört 2010-10-12 (bilaga § 19). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera ärendet till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Medborgarförslagsställaren 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 20

Entl
  2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 20  Entledigande av Tommy Sellstedt (S) som ersättare i 
trafik- och fritidsnämnden samt fyllnadsval 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet 
Tommy Sellstedt (S) begär sitt entledigande från uppdraget som ersättare i 
trafik- och fritidsnämnden.  

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Tommy Sellstedt daterad 2010-10-20. 

Yrkanden 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  entlediga Tommy Sellstedt (S) från uppdraget som ersättare i trafik- och 
fritidsnämnden samt 

att utse Jonas Lennerthsson (S) till ny ersättare i trafik- och fritidsnämnden.  

 

Expeditioner 

Entledigad/ Vald 

Förtroendemannaregistret  

Trafik- och fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 21 E  2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 21 Entledigande av Tommy Nygårds (S) som ersättare i 
byggnadsnämnden samt fyllnadsval 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet 
Tommy Nygårds (S) begär sitt entledigande från uppdraget som ersättare i 
byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Tommy Nygårds daterad 2010-10-20. 

Yrkanden 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  entlediga Tommy Nygårds (S) från uppdraget som ersättare i byggnads-
nämnden samt 

att utse Evert Karlsson (S) till ny ersättare i byggnadsnämnden. 

 

Expeditioner 

Entledigad/ Vald 

Förtroendemannaregistret 

Byggnadsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 22   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 22 Kommunfullmäktiges sammanträdesordning för år 2011 

Diarienummer KS 633/10 

Ärendet 
Av Kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att sammanträdesordningen 
för kommunfullmäktige ska fastställas senast i december månad.   

Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesordning för kommunfullmäktige 2011 daterad 
2010-09-24. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesordning för år 2011 date-
rad 2010-09-24. 

 

Expeditioner 
Alla nämnder och styrelser 

 

 

 

 

 

 


	 

