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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige    2011-03-10  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Folkets Hus Falun, Falurummet, kl. 13.15 – 17.10 Plats och tid 

Presidium Ordförande: Karl-Erik Pettersson 
Förste vice ordförande: Lars Broman 
Andre vice ordförande: Lars-Erik Måg 

Se nästa sida  Ledamöter och  
ersättare 

Projektledare Angela Poroli Falu kommun och sekreterare Britt-Marie 
Sandberg Landstinget Dalarna § 38 
Ekonomichef Kjell Nyström, § 39 

Övriga deltagare 

Valnämndens ordförande Bruno Kaufmann, § 40 
Kanslichef Eva Dahlander, ej §§ 60-63 
Nämndadm Kerstin Bryskhe Persson 

 

  
Christina Knutsson och Jan-Olof Montelius Utses att justera 

Rådhuset 2011-03-22 kl.16.00 Justeringens plats och tid 

38 - 63 Justerade paragrafer 

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

Sekreterare 

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

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Christina Knutsson       Jan-Olof Montelius 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum  2011-03-10  
Datum när anslaget sätts upp 2011-03-22   
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige    2011-03-10  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Ordinarie ledamöter:  ersättare vid detta sammanträde: 

Socialdemokraterna 
Arne Mellqvist  
Carin Gustafsson 
Christer Falk  
Christina Knutsson 
Claes Mankler                 
Jonny Gahnshag 
Karl-Erik Pettersson 
Lars Jerdén 
Lena Johnsson 
Margareta Källgren 
Monica Jonsson, §§ 38-41 Ingvar Sahlander, §§ 42-63 
Mustafa Güclü  
Ragnar Kroona    
Renée Andersson 
Susanne Norberg, frånvarande Lars-Göran Johansson 
Yvonne Nygårds 
Maria Silferplatz-Thunström   
Evert Karlsson, frånvarande Anna Strindberg 
Roger Jansson, §§ 38-54 Runo Nilsson, §§ 55-63 
Ashti Azrafshan, frånvarande Jan-Olov Karlsson Fält 
Staffan Nilsson, frånvarande Sven-Erik Bertell 
Berit Nyqvist, §§ 42-63 Ingvar Sahlander, §§ 38-41 
Krister Johansson, §§ 42-63 Runo Nilsson, §§ 38-41 

Moderaterna 
Bo Wickberg 
Catharina Hjortzberg-Nordlund 
Christina Haggren 
Erich Colberg, frånvarande Kerstin Wåghäll 
Göran Forsén 
Jan-Olof Montelius 
Lilian Eriksson 
Mikael Rosén 
Håkan Hammar 
Annika Larsson 
Rolf Gunnarsson, frånvarande Christer Carlsson 
Sanna Jansson Nordqvist 

Centerpartiet 
Agneta Ängsås 
Anna Hägglund 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

38T
  2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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, §§ 38-59, del av 60 
Åsa Nilser 

Miljöpartiet 
Lars Broman  
Linnéa Risinger 
Richard Holmqvist 
Sara Ritäkt, frånvarande Erik Eriksson, §§ 38-47    Maria Daniels, §§ 48-63 

Vänsterpartiet 
Krister Andersson 
Daniel Riazat  
Kicki Stoor 
Stefan Nyrén, §§ 38-60 Eva Ferdeen §§ 61-63 

Kristdemokraterna 
Katarina Gustavsson, frånvarande Håkan Nohrén §§ 38-60        Ingrid Näsman, §§ 61-63  
Ulrika Westin 
Sverigedemokraterna 
Knut C.A. Scherman 
Ove Raskopp 
Partipolitiskt obunden 
Anders Samuelsson 
 
Ej tjänstgörande ersättare:  
Bertil Ek (M), Jean-Francois Lois (M), Birgitta Hjertner (M), Andrea Dorg (M), Patrik Andersson (V), Eva 
Ferdeen (V) §§ 38-60, Ingrid Näsman (KD) §§ 38-60, Maria Daniels (MP) §§ 38-47 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

38T
  2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Innehållsförteckning 

§ 38 Information om Safe Community konferens...........................................6 

§ 39 Utbildning; Ekonomi - från budget till bokslut.......................................7 

§ 40 Information om ”Falun demokratistad” ..................................................8 

§ 41 Anmälningsärenden.................................................................................9 

§ 42 Svar på motion från Mikaela Johnsson (S) Roza Güclü Hedin 
(S) och Johnny Gahnshag (S); Flexiblare vistelsetid på förskolan ...................10 

§ 43 Svar på motion från Ove Raskopp (SD); Kommunfullmäktige 
återtar beslutet om att bygga nya hoppbackar och utser en kommitté 
som arbetar fram ett hållbart alternativ till skid-VM ........................................12 

§ 44 Ny förbundsordning för samordningsförbundet Finsam-Falun ............14 

§ 45 Revidering av kommunstyrelsens reglemente.......................................15 

§ 46 Uppdatering av borgensbeslut avseende kommunens helägda 
bolag 17 

§ 47 Antagande av ny bolagsordning och aktieägaravtal för Falun 
Borlänge Regionen AB .....................................................................................19 

§ 48 Fyllnadsval av ersättare i skolnämnden ................................................20 

§ 49 Val av ersättare i trafik- och fritidsnämnden.........................................21 

§ 50 Val av ersättare för revisor i Arkivcentrum Dalarna.............................22 

§ 51 Val av huvudman i Bjursås Sparbank ...................................................23 

§ 52 Val av lekmannarevisor i Lennheden AB .............................................24 

§ 53 Entledigande av Rolf Gunnarsson (M) som ledamot i 
kommunfullmäktige ..........................................................................................25 

§ 54 Svar på interpellation från Åsa Nilser (FP) ställd till 
kommunalrådet Jonny Gahnshag (S) om Västra skolans framtid .....................26 

§ 55 Interpellation från Åsa Nilser (FP); Hur ska elevhälsan 
stärkas? ..............................................................................................................27 

§ 56 Interpellation från Katarina Gustavsson (KD); angående 
minskning av barngrupper på förskola..............................................................29 

§ 57 Motion från Knut C.A Scherman (SD) Framtagande av 
lämpliga befogenheter och styrmedel inom skolan för att motverka 
pennalism (systematiserad mobbing) samt att försöka återinföra 
studiero och studieglädje hos fler elever ...........................................................30 

§ 58 Motion från Knut C.A. Scherman (SD): Miljöförbättringar i 
Faluns skolor, framförallt i skolor med låg takhöjd ..........................................31 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

38T
  2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 59 Motion från Mats Dahlström (C), Agneta Ängsås (C) och 
Anna Hägglund (C): Falu kommun ska snarast inventera lämpliga 
lägen och söka samarbetspartners för att etablera ett tankställe för 
biogasfordon i Falun..........................................................................................32 

§ 60 Interpellation från Anders Samuelsson (--) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag (S) om utveckling av 
glesbygden.........................................................................................................33 

§ 61 Motion från Åsa Nilser (FP) och Svante Parsjö Tegnér (FP); 
Handlingar i god tid innan möte........................................................................34 

§ 62 Motion från Ove Raskopp (SD); Den ökande kriminaliteten i 
vårt samhälle .....................................................................................................35 

§ 63 Fråga från Ove Raskopp (SD) ställd till kommunalrådet Jonny 
Gahnshag (S); Möjligheten att i kommunfullmäktige påverka 
utvecklingen på ett sådant sätt att de demokratiska principerna 
försvaras? ..........................................................................................................36 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

38T
  2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 38 Information om Safe Community konferens 

Diarienummer KS 690/08 

Ärendet 
Safe Community håller konferens i Falun i september 2011. 

Projektledare för konferensen Angela Poroli informerar tillsammans med 
sekreterare Britt-Marie Sandberg ansvarig för landstingets skaderegistrering. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 39   2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 39 Utbildning; Ekonomi - från budget till bokslut 

Diarienummer KS 29/11 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges ledamöter kommer under våren utbildas inom olika 
områden. Ämnet idag är ekonomi - från budget till bokslut. 

Föredragande är ekonomichef Kjell Nyström. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 40   2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 40 Information om ”Falun demokratistad” 

Diarienummer KS 29/11 

Ärendet 
Majoritetspartierna vill bidra till att utveckla medborgardialog inom Falu 
kommun. Vi har en stark tradition av att sköta formella medborgarkontakter 
på ett professionellt sätt. Det gäller exempelvis samrådsmöten kopplat till 
Plan- och bygglagen (PBL) och annan myndighetsutövning. Dessutom var 
vi tidiga med att införa rätten till medborgarförslag och använda oss av fo-
kusgrupper. Nu vill vi med utgångspunkt i den nya grundlagen som trädde i 
kraft den 1 januari 2011 bygga vidare på denna tradition. Enligt den nya 
grundlagen förstärks medborgarnas möjligheter att påverka på flera sätt, 
bl. a. genom det förstärkta folkinitiativet. I majoritetspartiernas politiska 
styrdokument för de kommande fyra åren anges därför en rad olika övergri-
pande och nämndspecifika steg på väg mot det som vi valt att kalla ”Falun 
Demokratistad”. Med detta första informationstillfälle på kommunfullmäk-
tige den 10 mars, vill vi ge vår syn och samtidigt ge fullmäktige och där 
ingående partier tillfälle att ingå i och påverka processen. 

Kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag och valnämndens ordföran-
de Bruno Kaufmann informerar. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 41   2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 41 Anmälningsärenden 

Ärendet 

Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärende; 

Skolnämndens beslut: Svar på medborgarförslag - Bärplockning på skolans 
friluftsdagar och att bären används vid skolmåltider. Medborgarförslaget 
anses besvarat i och med att skolorna utifrån styrdokumenten på olika sätt 
genomför de aktiviteter som föreslås. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från skolnämnden 2011-01-26, § 5/Medborgarförslag. 
Diarienummer KS 519/10. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ta anmälningsärendet till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

42T
  2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 42 Svar på motion från Mikaela Johnsson (S) Roza Güclü 
Hedin (S) och Johnny Gahnshag (S); Flexiblare vistelse-
tid på förskolan  

Diarienummer KS 404/10 

Ärendet/Tidigare behandling 

Mikaela Johnsson (S), Rosa Güclü Hedin (S) och Johnny Gahnshag (S) yr-
kar i en motion daterad den 20 maj 2010 ”Flexiblare vistelsetid på försko-
lan” att Falu Kommun inför två alternativ i förskolan för barn till arbetslösa 
och föräldralediga, 15-timmars eller 20/25-timmarstaxa enligt beskrivet 
förslag.  

Tidigare behandling 
Skolnämnden beslutade den 28 oktober 2010 att föreslå kommunstyrelse-
förvaltningen avslå motionen så att barn till föräldralediga och arbetslösa 
även fortsättningsvis ska erbjudas de 15 timmar/vecka som lagen föreskriver 
och att timmarna som tidigare ska förläggas till tre timmar/dag. 

Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan 
Hammar (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP) och Ingrid Näs-
man (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

Motion från Rosa Güclü Hedin, Mikaela Johnsson och Jonny Gahnshag 
daterad 2010-05-20. 

Protokoll från skolnämnden daterad 2010-10-28, § 172/skolförvaltningens/ 
tjänsteskrivelse 2010-10-11. 

Protokoll från allmänna utskottet 2011-02-16, § 15. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-03-01, § 24. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Maria Gehlin: Återremiss av ärendet för att utreda de ekonomiska 
konsekvenserna (investering och driftskostnader) och ökad 
arbetsbelastning för befintlig personal när man utökar tillgängligheten 
för de s.k. 15-timmars barnen med; 
- två alternativ; 3 tim x 5 dag/vecka alternativt 5 tim x 3 dag/vecka 
- utökning till 20 timmar/vecka 
- utökning till 25 timmar/vecka. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige TExp

editio
  2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Jonny Gahnshags yrkande att avgöra 
ärendet idag mot Maria Gehlins återremissyrkande och finner att kommun-
fullmäktige beslutar att återremittera ärendet med föreslagen motivering. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  återremittera ärendet för att utreda de ekonomiska konsekvenserna (in-
vestering och driftskostnader) och ökad arbetsbelastning för befintlig 
personal när man utökar tillgängligheten för de s.k. 15-timmars barnen 
med; 
- två alternativ; 3 tim x 5 dag/vecka alternativt 5 tim x 3 dag/vecka 
- utökning till 20 timmar/vecka 
- utökning till 25 timmar/vecka. 

Expeditioner 
Rosa Güclü Hedin, Mikaela Johnsson och Jonny Gahnshag 

Skolnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

43TT
  2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 43 Svar på motion från Ove Raskopp (SD); Kommunfull-
mäktige återtar beslutet om att bygga nya hoppbackar 
och utser en kommitté som arbetar fram ett hållbart al-
ternativ till skid-VM 

Diarienummer KS 154/11 

Ärendet 
Ove Raskopp yrkar i en motion att kommunfullmäktige ska riva upp beslu-
tet att bygga nya hoppbackar, att kommunfullmäktige utser en kommitté 
som ska arbete fram ett för Falu kommun hållbart alternativ till VM och att 
kommunfullmäktige omedelbart utser en arbetsgrupp som ska utreda ”var de 
skattemedel  som politikerna ansåg sig kunna slösa bort på en hoppbacke 
bäst gör nytta”. 

Motionen har remitterats till kommunstyrelseförvaltningen som föreslår att 
motionen avslås. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan. 

Beslutsunderlag 
Motion från Ove Raskopp 2011-02-07. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-02-11. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-02-15, § 27. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-03-01, § 25. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ove Raskopp: Återremiss av ärendet för utredning enligt motionens inten-
tion. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena i ordning enligt nedan vilket 
kommunstyrelsen godkänner. 

Först ställs proposition på Jonny Gahnshags yrkande att ärendet ska avgöras 
idag mot återremissyrkande och kommunfullmäktigen beslutar  

att  avgöra ärendet idag. 

Så ställer ordföranden proposition på Jonny Gahnshags yrkande om bifall 
till kommunstyrelsens förslag.  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

43TT
  2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  avslå motionen. 

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

Expeditioner 
Ove Raskopp 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

44TT
  2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 44 Ny förbundsordning för samordningsförbundet Finsam-
Falun 

Diarienummer KS 24/10 

Ärendet 
Förslag till ny förbundsordning för samordningsförbundet Finsam-Falun har 
framtagits av Finsam. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan 
nedan. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 december 2005, bl.a. att anta för-
bundsförordning för samordningsförbundet Finsam-Falun. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-02-11. 

Protokoll från allmänna utskottet 2011-02-16, § 16. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-03-01, § 26. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  anta förslag till ny förbundsordning för samordningsförbundet Finsam-
Falun enligt förslag diariefört 2011-02-01. 

 

Expeditioner 
Finsam-Falun 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

45TT
  2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 45 Revidering av kommunstyrelsens reglemente  

Diarienummer KS 130/11 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) har genomfört en översyn och 
detaljerad granskning av kommunstyrelsens reglemente och delegationsord-
ning vilken har utmynnat i upprättade förslag till nytt reglemente och dele-
gationsordning. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan 
nedan. 

Tidigare behandling 

Reglementet för kommunstyrelsen antogs av kommunfullmäktige den 26 
november 2009, att gälla från den 1 januari 2010, och reviderades via beslut 
i kommunfullmäktige den 10 december 2009 samt den 10 juni 2010. 

Delegationsordningen för kommunstyrelsen antogs av kommunstyrelsen 
den 1 december 2009 och reviderades den 1 juni 2010.  

Förslag till nytt reglemente och ny delegationsordning för kommunstyrelsen 
har skickats ut två gånger till presidiet, kommundirektören, kommunstyrel-
secheferna och kommunens kontaktperson på Kommuninvest för inhämtan-
de av synpunkter. 

Förslag till nytt reglemente och ny delegationsordning har föredragits för 
kommundirektören och vissa kommunstyrelsechefer på chefsgruppsmöte 
den 14 januari 2011. 

Kommunstyrelsens förslag om nytt reglemente för kommunstyrelsen är en-
ligt beslutsrutan nedan. 

Kommunstyrelsen beslutade vidare för egen del den 1 mars 2011 om ny 
delegationsordning för kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-02-07. 

Protokoll från allmänna utskottet 2011-02-16, § 14. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-03-01, § 27. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

45TT
  2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  anta förslag (2011-02-07) till reglemente samt 

att  uppdra åt kommunstyrelsen att revidera kommunstyrelsens reglemente   
       utifrån ikraftträdandet av ny plan- bygglagstiftning 2011-05-02. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelsekontoren 

Nämnder/styrelser 

 

 



 17 (36) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

46TT
  2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 46 Uppdatering av borgensbeslut avseende kommunens 
helägda bolag

Diarienummer KS 132/11 

Ärendet 
Kommuninvest i Sverige AB (Kommuninvest) har underhand framfört att 
kommunfullmäktiges beslut rörande borgen till kommunens helägda bolag 
måste förtydligas på så sätt att det skrivs in i beslutet att borgen tecknas ”så-
som för egen skuld” d.v.s. att den utgör en proprieborgen. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt beslut-
sutan nedan. 

Tidigare behandling 
Beslut om borgen för kommunens helägda bolag togs senast i kommunfull-
mäktige 2010-05-20, § 67. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-02-04. 

Protokoll från allmänna utskottet 2011-02-16, § 17. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-03-01, § 28. 

Yrkanden 

Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  kommunstyrelsen har rätt att verkställa kommunfullmäktiges beslut, att såsom för egen 
skuld, ingå borgen för låneförpliktelser upp till ett för följande respektive företag totalt högsta 
angivet belopp enligt nedan, jämte därpå löpande ränta och kostnader, med avdrag för det 
lånebelopp som kommunstyrelsen vid var tillfälle genom sin internbank lånat ut till respektive 
företag. Det totala högsta beloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp i lånehandlingar och i borgenshandlingar: 
 
Kopparstaden AB  1 800 000 000 kronor 
Falu Elnät AB     335 000 000 kronor 
Falu Kommuns Förvaltning AB       50 000 000 kronor 
Falu Energi & Vatten AB   1 046 000 000 kronor 
Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB       200 000 000 kronor 
Västra Falun Fastighets AB       15 000 000 kronor samt 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

46TT
  2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 
att  kommunstyrelsen även har rätt att fatta beslut om utlåning till ovanstående bolag. Utlå-
ningen och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, att såsom för egen skuld ingå 
borgen, avser ett totalt högsta belopp för respektive företag enligt vad som ovan angivits och 
med iakttagande av däri angivna principer. 
 

Expeditioner 
Kopparstaden AB, Falu Elnät AB, Falu Kommuns Förvaltning AB, 
Falu Energi & Vatten AB, Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB 
och Västra Falun Fastighets AB 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

47TT
  2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 47 Antagande av ny bolagsordning och aktieägaravtal för 
Falun Borlänge Regionen AB 

Diarienummer KS 17/11 

Ärendet 
Från och med 2011 är Smedjebackens kommun delägare i Falun Borlänge-
regionen AB (FBR). Andelen är 6,6 % och åstadkoms genom en riktad 
emission från bolaget till Smedjebackens kommun. 

Denna förändring innebär att bolagsordning och aktieägaravtal arbetats om i 
vissa delar och kommunstyrelseförvaltningens förslag är att kommunfull-
mäktige ska godkänna den nya bolagsordningen och det nya aktieägaravta-
let. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-02-06.  

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-02-15, § 25.  

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-03-01, § 29. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna förslag till ny bolagsordning och nytt aktieägaravtal för Falun 
Borlänge-regionen AB daterat 2010-12-22. 

 

Expeditioner 
Falun Borlänge-regionen AB 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 48   2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 48 Fyllnadsval av ersättare i skolnämnden  

Diarienummer KS 2/11 

Ärendet/Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige entledigade den 10 februari 2011 Maria Korva Johans-
son som ersättare i skolnämnden, ny ersättare ska nu utses. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2011-02-10, § 31. 

Yrkanden 
Valberedningens 1:e vice ordförande Arne Mellqvist redogör för förslag till 
beslut och yrkar bifall till detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  utse Anna Jörgensen (FAP) som ny ersättare i skolnämnden. 

Expeditioner 
Anna Jörgensen 

Förtroendemannaregistret 

Skolnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 49   2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 49 Val av ersättare i trafik- och fritidsnämnden 

Diarienummer KS 2/11 

Ärendet/Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige förrättade den 9 december 2010 val av ledamöter, er-
sättare och presidier i kommunens nämnder för mandatperioden 2011-2014. 

Till protokollet antecknades att förslag på kandidat som saknas lämnas vid 
kommunfullmäktiges nästa sammanträde. Vid dagens sammanträde ska där-
för ersättare i trafik- och fritidsnämnden väljas. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2010-12-09, § 54. 

Yrkanden 

Valberedningens 1:e vice ordförande Arne Mellqvist redogör för förslag till 
beslut och yrkar bifall till detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  välja Evert Karlsson (S) som ersättare trafik- och fritidsnämnden. 

 

Expeditioner 
Trafik- och fritidsnämnden 

Vald 

Förtroendemannaregistret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 50   2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 50 Val av ersättare för revisor i Arkivcentrum Dalarna 

Diarienummer KS 2/11 

Ärendet/Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige förrättade den 9 december 2010 val av ledamöter, er-
sättare, revisorer och i vissa fall presidium i övriga organ med kommunalt 
engagemang i Falu kommun för år 2011.  

Till protokollet antecknades att förslag på kandidat som saknas lämnas vid 
kommunfullmäktiges nästa sammanträde. Vid dagens sammanträde ska där-
för ersättare för revisor i Arkivcentrum Dalarna väljas. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunfullmäktige 2010-12-09, § 57. 

Yrkanden 
Valberedningens 1:e vice ordförande Arne Mellqvist meddelar att ersättare 
för revisor i Arkivcentrum Dalarna utses på nästa kommunfullmäktigesam-
manträde. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ersättare för revisor i Arkivcentrum Dalarna utses på nästa kommun-
fullmäktigesammanträde.  

Protokollsanteckning 
Till protokollet antecknas att valet avser från föreningens årsstämma 2011 
till årsstämma 2012. 

Expeditioner 

Arkivcentrum Dalarna 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 51   2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 51 Val av huvudman i Bjursås Sparbank 

Diarienummer KS 2/11 

Ärendet/Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige förrättade den 10 februari 2011 val av huvudmän i 
Bjursås Sparbank. 

Enligt ”Reglemente för Bjusås 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. 

Rita Björnfot nominerades som en av huvudmännen men har sedan tidigare 
meddelat att hon inte önskar komma ifråga fr.o.m. årsstämman i maj 2011. 
Ny huvudman ska därför nomineras. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunfullmäktige 2011-02-10, § 25. 

Mail från Rita Björnfot 2010-12-07. 

Yrkanden 
Valberedningens 1:e vice ordförande Arne Mellqvist redogör för förslag till 
beslut och yrkar bifall till detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  återta nominering av Rita Björnfot som huvudman i Bjursås Sparbank 
samt  

att  nominering av ny huvudman i Bjursås Sparbank, för mandattiden från 
och med årsstämma i maj 2011 fram till och med den ordinarie års-
stämman 2015, sker på nästa kommunfullmäktigesammanträde. 

Expeditioner 
Bjursås Sparbank 

Rita Björnfot 

Förtroendemannaregistret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 52   2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 52 Val av lekmannarevisor i Lennheden AB 

Diarienummer KS 2/11 

Ärendet/Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige förrättade den 10 februari 2011 val av lekmannarevi-
sorer i kommunala bolag i Falu kommun.  

Till lekmannarevisor i Lennheden AB valdes Fred Möller. Enligt bolags-
ordningen för Lennheden AB ska det vara samma lekmannarevisor som i 
Falu Energi & Vatten AB. 
Lars Lundh och Sören Norlander valdes till lekmannarevisorer i Falu Energi 
& Vatten AB. Kommunens revisorer föreslår därför att Lars Lundh utses 
som lekmannarevisor i Lennheden AB. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2011-02-10, § 27. 

Yrkanden 

Valberedningens 1:e vice ordförande Arne Mellqvist redogör för förslag till 
beslut och yrkar bifall till detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  entlediga Fred Möller (FAP) som lekmannarevisor i Lennheden AB 
samt 

att  välja Lars Lundh (S) som lekmannarevisor i Lennheden AB. 

 

Expeditioner 

Lennheden AB 

Fred Möller 

Lars Lundh 

Förtroendemannaregistret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 53   2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 53 Entledigande av Rolf Gunnarsson (M) som ledamot i 
kommunfullmäktige  

Diarienummer KS 2/11 

Rolf Gunnarsson begär entledigande som ledamot i kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Ansökan om entledigande från Rolf Gunnarsson.

Yrkanden 
Valberedningens 1:e vice ordförande Arne Mellqvist redogör för förslag till 
beslut och yrkar bifall till detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  Rolf Gunnarsson (M) blir befriad som ledamot i kommunfullmäktige. 

Expeditioner 

Länsstyrelsen Dalarna inkl avsägelse 

Rolf Gunnarsson  

Förtroendemannaregistret 

Skolnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 54S  2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 54 Svar på interpellation från Åsa Nilser (FP) ställd till 
kommunalrådet Jonny Gahnshag (S) om Västra skolans 
framtid 

Diarienummer KS 4/10 

Ärendet/Tidigare behandling 

Kommunfullmäktigeledamoten Åsa Nilser ställer i en interpellation till 
kommunalrådet Jonny Gahnshag följande frågor: 
Hur resonerar den rödgröna majoriteten när de vill lägga ned Hälsinggårds-
skolan och flytta eleverna till Västra skolan?  
Hur resoneras det ur elev-, föräldra- och medborgarsynpunkt, utifrån när-
hetsprincipen och ur ekonomisk synvinkel? 
Vilka övriga planer har den nya rödgröna majoriteten för Västra skolan? 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 februari 2011 att interpellationsde-
batten tas på nästa kommunfullmäktigesammanträde eftersom interpellanten 
inte är närvarande på dagens möte.   

Beslutsunderlag 

Interpellation från Åsa Nilser 2010-12-01 (bilaga § 54). 

Protokoll från kommunfullmäktige 2010-12-09, § 66. 

Svar från Jonny Gahnshag 2010-12-02 (bilaga § 54). 

Protokoll från kommunfullmäktige 2011-02-10, § 14. 

Yttranden 

Jonny Gahnshag redogör för sitt svar på interpellationen. 

Åsa Nilser bemöter svaret och kommenterar detsamma. 

I debatten yttrar sig Daniel Riazat, Maria Gehlin och Ove Raskopp. 

Beslut 

Ordförande Karl-Erik Pettersson förklarar därefter att debatten är avslutad. 

Expeditioner 
Åsa Nilser   
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 55   2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 55 Interpellation från Åsa Nilser (FP); Hur ska elevhälsan 
stärkas? 

Diarienummer KS 4/11  

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Åsa Nilser ställer i en interpellation till  
kommunalrådet Jonny Gahnshag frågan Hur ska elevhälsan stärkas? Hon 
vill ha svar på följande frågor: 

Hur har kraven på s.k. ”basutredningar” påverkat skolhälsovårdens arbets-
områden? 

Har även detta (kravet på basutredning) påverkat skolhälsovårdens och so-
cialtjänstens arbetsbelastning negativt? 

Statliga pengar är på väg till skolhälsovården, 650 miljoner för åren 2012 
och 2013 och gäller hela Sverige; men innan dess vad kan du som kommu-
nalråd göra för att Falu kommuns elever, lärare, personal och anhöriga ska 
få tillräckligt med stöd och hjälp från skolhälsovården? 

Tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 februari 2011 att interpellationen får 
ställas och ordföranden meddelade att den kommer att besvaras av skol-
nämndens ordförande Daniel Riazat. Vidare att interpellationsdebatten be-
handlas vid nästa sammanträde med kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Åsa Nilser 2011-02-03 (bilaga § 55). 

Protokoll från kommunfullmäktige 2011-02-10, § 34. 

Svar från skolnämndens ordförande Daniel Riazat 2011-03-07 (bilaga § 55). 

Yttranden 

Daniel Riazat redogör för sitt svar på interpellationen. 

Åsa Nilser bemöter svaret och kommenterar detsamma. 

I debatten yttrar sig Lilian Eriksson, Ove Raskopp och Maria Gehlin. 

Beslut 
Ordförande Karl-Erik Pettersson förklarar därefter att debatten är avslutad. 

 



 28 (36) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 55   2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Daniel Riazat  

Åsa Nilser 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 56I   2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 56 Interpellation från Katarina Gustavsson (KD); angående 
minskning av barngrupper på förskola 

Diarienummer KS 4/11 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson ställer i en interpella-
tion med anledning av majoritetens förslag att vilja minska barngrupperna 
på förskolor i Falu kommun följande frågor till berört råd; 

Vilken strategi kommer ni att använda för att minska barngrupperna på för-
skolor i vår kommun? 

Hur lång tid kommer det att ta för att realisera målet? 

Varifrån kommer medel att tas? 

Kommer fler barn som står i kö att få plats och i så fall hur snabbt?  

Har ni för avsikt att anställa fler dagbarnvårdare? 

Tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 februari 2011 att interpellationen får 
ställas och ordföranden meddelade att den kommer att besvaras av skol-
nämndens ordförande Daniel Riazat. Vidare att interpellationsdebatten be-
handlas vid nästa sammanträde med kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Katarina Gustavsson 2011-02-08 (bilaga § 56). 

Protokoll från kommunfullmäktige 2011-02-10, § 36. 

Svar från skolnämndens ordförande Daniel Riazat 2011-03-07 (bilaga § 56). 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationsdebatten tas på nästa kom-
munfullmäktigesammanträde eftersom interpellanten inte är närvarande på 
dagens möte.   

Expeditioner 
Katarina Gustavsson 

Daniel Riazat 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 57M  2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 57 Motion från Knut C.A Scherman (SD) Framtagande av 
lämpliga befogenheter och styrmedel inom skolan för 
att motverka pennalism (systematiserad mobbing) samt 
att försöka återinföra studiero och studieglädje hos fler 
elever  

Diarienummer KS 170/11 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Knut C.A. Scherman föreslår i en motion att 
medel avsätts för framtagande av lämpliga befogenheter och styrmedel inom 
skolan för att motverka pennalism (systematiserad mobbing) samt att försö-
ka återinföra studiero och studieglädje hos fler elever. 

Beslutsunderlag 

Motion från Knut C.A. Scherman 2011-02-15 (bilaga § 57). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera motionen till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Knut C.A. Scherman 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 58M  2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 58 Motion från Knut C.A. Scherman (SD): Miljöförbättringar 
i Faluns skolor, framförallt i skolor med låg takhöjd  

Diarienummer KS 171/11 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Knut C.A. Scherman föreslår i en motion att 
medel avsätts för miljöförbättringar i Faluns skolor genom att grövre textili-
er sätts upp i framförallt skolor med låg takhöjd eller ekande ljud. 

Beslutsunderlag 
Motion från Knut C.A. Scherman 2011-02-15 (bilaga § 58). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera motionen till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Knut C.A. Scherman 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 59M  2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 59 Motion från Mats Dahlström (C), Agneta Ängsås (C) och 
Anna Hägglund (C): Falu kommun ska snarast inventera 
lämpliga lägen och söka samarbetspartners för att eta-
blera ett tankställe för biogasfordon i Falun  

Diarienummer KS 181/11 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamöterna Mats Dahlström, Agneta Ängsås och 
Anna Hägglund föreslår i en motion att Falu kommun snarast ska inventera 
lämpliga lägen och söka samarbetspartners för att etablera ett tankställe för 
biogasfordon i Falun. 

Beslutsunderlag 
Motion från Mats Dahlström, Agneta Ängsås och Anna Hägglund 2011-02-
22 (bilaga § 59). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera motionen till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Mats Dahlström, Agneta Ängsås och Anna Hägglund 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 60I   2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 60 Interpellation från Anders Samuelsson (--) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag (S) om 
utveckling av glesbygden  

Diarienummer KS 4/11 

Ärendet 

Kommunfullmäktigeledamoten Anders Samuelsson har i en interpellation 
utifrån de förutsättningar som finns i Faluns landsbygd ställt ett antal frågor, 
enligt nedan, om de ekonomiska resurser som ställs till landsbygdens förfo-
gande; 

1. Hur ser kommunstyrelsens ordförande på att av en total invester-
ingsbudget på 133 miljoner kronor får glesbygden 500.000 kronor? 

2. ”Finns det för glesbygden utrymme för ytterliggare kommunala eko-
nomiska insatser i lokala utvecklings- och investeringsprojekt?” 

3. ”I kriterierna för glesbygden krävs egna insatser som motprestatio-
ner för att investeringspengarna 500.000 kr ska erhållas, Varför krä-
ver kommunen bybornas egna insatser för att erhålla pengarna?” 

4. ”Därtill krävs att framtida drift av investeringar ska vara en motpre-
station av glesbygdsorten. Hur tänker KS-ordförande då utifrån lik-
ställdhet med investeringarna i centrala Falun och att investeringarna 
handlar om allmännytta…?” 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Anders Samuelsson 2011-03-01 (bilaga § 60). 

Svar från Jonny Gahnshag 2011-03-08 (bilaga § 60). 

Delbeslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  interpellationen får ställas. 

Yttranden 
Jonny Gahnshag redogör för sitt svar på interpellationen. 

Anders Samuelsson bemöter svaret och kommenterar detsamma. 

I debatten yttrar sig Carl-Erik Nyström, Maria Gehlin, Mikael Rosén, Mats 
Dahlström, Linnea Risinger, Ingrid Näsman och Richard Holmqvist. 

Beslut 
Ordförande Karl-Erik Pettersson förklarar därefter att debatten är avslutad. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 61M  2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 61 Motion från Åsa Nilser (FP) och Svante Parsjö Tegnér 
(FP); Handlingar i god tid innan möte  

Diarienummer KS 222/11 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamöterna Åsa Nilser och Svante Parsjö Tegnér före-
slår i en motion att handlingar ska skickas ut i god tid innan möte enligt föl-
jande; 

 en riktlinje införs i kommunen att ledamöter i styrelser och nämnder 
ska ha handlingarna senast 7 dagar (gärna tidigare) innan möte 

 det framgår av protokoll från nämnder och styrelser när handlingarna 
skickades ut  

 förvaltningarna årligen redovisar en sammanställning i verksamhets-
berättelsen när ledamöterna fick handlingarna innan möte. Av redo-
visningen ska dessutom framgå; 

• antal ärenden som skickats ut senare efter det att ordinarie 
handlingar skickats ut fördelat på respektive besluts- och in-
formationsärenden 

• antal ärenden som delges skriftligt först vid sammanträdet för-
delat på besluts- och informationsärenden 

• antal ärenden som föredras muntligt av tjänsteman med det 
skriftliga underlaget blir klart efter nämnd- och styrelsemöte 

Beslutsunderlag 
Motion från Åsa Nilser och Svante Parsjö Tegnér 2011-03-04 (bilaga § 61).  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Expeditioner 
Åsa Nilser och Svante Parsjö Tegnér 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 62   2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 62 Motion från Ove Raskopp (SD); Den ökande kriminalite-
ten i vårt samhälle 

Diarienummer KS 226/11 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Ove Raskopp begär i en motion angående 
den ökande kriminaliteten i vårt samhälle att kommunfullmäktige; 
 - utan dröjsmål tillsätter en kommission som ska ha som uppgift att opar-
tiskt inventera den totala kriminaliteten i kommunen och sammanställa den 
på ett sådant sätt att relevanta åtgärder kan vidtas, 
- återupptar kontakten med Polismyndigheten Dalarna och preciserar sina 
krav på vad deras uppgifter i samhället ska bestå av och förtydligar över-
enskommelsen (daterad 2010-12-27) på ett sådant sätt att innevånarna i Falu 
kommun får en tydligare och med förtrolig inställning till den myndighet 
som är satt att upprätta lag och ordning, 
- ser till att en attitydförändring sker där ungdomsbrottslighet ska förebyg-
gas och att en förnuftig, trygg och innehållsrik uppväxt ska garanteras alla 
barn och där konkreta åtgärder ska vidtas vid varje misstanke om missför-
hållanden eller vanvård, 
- att informera allmänheten om att vi nu står inför en ny ordning där allmän-
hetens trygghet och säkerhet ska prioriteras. 

Beslutsunderlag 

Motion från Ove Raskopp 2011-03-04 (bilaga § 62). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera motionen till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Ove Raskopp 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 63F  2011-03-10  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 63 Fråga från Ove Raskopp (SD) ställd till kommunalrådet 
Jonny Gahnshag (S); Möjligheten att i kommunfullmäk-
tige påverka utvecklingen på ett sådant sätt att de de-
mokratiska principerna försvaras? 

Diarienummer KS 4/11 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Ove Raskopp ställer fråga till kommunalrå-
det Jonny Gahnshag om det är en allmän uppfattning bland Falu kommuns 
förtroendevalda att en medverkan i den enda direkt folkvalda församlingen 
är meningslös och inte tjänar något syfta eller finns det en möjlighet att där, 
för alla närvarande, att påverka utvecklingen på ett sådant sätt att de demo-
kratiska principerna försvaras? 

Beslutsunderlag 
Fråga från Ove Raskopp 2011-03-04 (bilaga § 63). 

Delbeslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  frågan får ställas. 

Yttranden 
Jonny Gahnshag redogör för sitt svar på frågan 

Ove Raskopp tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

Beslut 
Ordförande Karl-Erik Pettersson förklarar därefter att debatten är avslutad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




	 



