
 1 (22) 
 

 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige    2010-03-11  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Utdragsbestyrkande: 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum  2010-03-11  
Datum när anslaget sätts upp 2010-03-23   
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

  
Utses att justera Sonja Skansgård och Catharina Hjortzberg-Nordlund 
Justeringens plats och tid Rådhuset 2010-03-23 
Justerade paragrafer 25 - 40 
Underskrifter 

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

 
Ordförande 

 
………………………………………………………….….. 
Kerstin Söderbaum Fletcher 

 

Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Sonja Skansgård       Catharina Hjortzberg-Nordlund
        

 

Plats och tid Envikshallen i Enviken kl 13.15-15.55 

Presidium Förste vice ordförande: 
Andre vice ordförande: 

Kerstin Söderbaum Fletcher 
Karl-Erik Pettersson 

Ledamöter och  
ersättare 

Se nästa sida  

Övriga deltagare Verksamhetsledare Finsam Petra Palmestål § 38 
Jurist Mats Sörsten 
Nämndadm Kerstin Bryskhe Persson  
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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige    2010-03-11  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Ordinarie ledamöter:  ersättare vid detta sammanträde: 

Socialdemokraterna 
Kaj Andersson, frånvarande   Britt Tham  
Renée Andersson 
Monica Jonsson  
Christer Falk, frånvarande  Johan Eklund  
Jonny Gahnshag                  
Carin Gustafsson 
Mustafa Güclü 
Roza Güclü Hedin, frånvarande                              Marianne Prosell 
Bengt Holmquist 
Lena Johnsson 
Christina Knutsson 
Margareta Källgren  
Ragnar Kroona    
Jonas Lennerthson, kl 13.30-15.55, del av § 25, 26-40 
Claes Mankler 
Arne Mellqvist 
Runo Nilsson, frånvarande   Sonja Skansgård   
Susanne Norberg 
Yvonne Nygårds, frånvarande   Börje Eriksson 
Karl-Erik Pettersson  
Markus Ragnegård, frånvarande   Ingvar Sahlander 
Yvonne Jacobsson 
Lars Jerdén 

Moderaterna 
Kerstin Schultz 
Erich Colberg 
Lilian Eriksson 
Göran Forsén 
Christina Haggren, frånvarande May Öberg 
Catharina Hjortzberg-Nordlund 
Bo Jönsson 
Jean-Francois Loise 
Jan-Olof Montelius 
Mikael Rosén 
Anders Samuelsson 
Bo Wickberg 

Centerpartiet 
Mats Dahlström 
Torsten Hansson 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 25   2010-03-11  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Anna Hägglund, frånvarande Göte Persson 
Carl-Erik Nyström, frånvarande Lotta Wedman 
Dan Westerberg, frånvarande Gunilla Tagesdotter-Barkar 
Göran Vestlund 
Agneta Ängsås 

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

Folkpartiet 
Lars-Erik Måg 
Åsa Nilser 
Börje Svensson 
Kerstin Söderbaum Fletcher 

Miljöpartiet 
Lars Broman, frånvarande Viola Lundbäck  
Richard Holmqvist 
Linnéa Risinger 
Inger Olenius 

Vänsterpartiet 
Krister Andersson 
Sören Johansson 
Daniel Magdic 

Kristdemokraterna 
Katarina Gustavsson 
Håkan Nohrén 
Ingrid Näsman 
 
Ej tjänstgörande ersättare:  
Leif Bergh (M) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 25   2010-03-11  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Innehållsförteckning 

§ 25 Information från Envikens Intresseförening..................................5 

§ 26 Anmälningsärenden.......................................................................6 

§ 27 Utökning av verksamhetsområde för va för Östra delen 
av Dalregementet...........................................................................7 

§ 28 Ansökan om utökad borgen för Hallen i Enviken .........................9 

§ 29 Förslag till nedläggning av servicenämnden och ändrat 
huvudmannaskap för kommunservice .........................................10 

§ 30 Entledigande av Fred Möller (M) kommunrevisor, 
lekmannarevisor i Falu Energi & Vatten AB inklusive 
Lennheden Vatten AB, Falu Kraft AB, Falu P AB och 
Västra Faluns Fastighets AB samt fyllnadsval ............................12 

§ 31 Entledigande av Mats Bengtsson (S) som ledamot i Falu 
Energi & Vatten AB och som ersättare i KopparStaden 
AB samt fyllnadsval ....................................................................13 

§ 32 Entledigande av Jonny Gahnshag (S) som ledamot i Falu 
P AB samt fyllnadsval .................................................................14 

§ 33 Entledigande av Katrine Lundqvist (V) som ledamot i 
skolnämnden samt fyllnadsval ....................................................15 

§ 34 Medborgarförslag från Ulf Elgemyr: Utveckla annonser 
inför kommunfullmäktiges sammanträden..................................16 

§ 35 Medborgarförslag från Stefan Wejdenstål:  Att Falu 
kommun ska undersöka viljan hos kommunens invånare 
att bygga nya hoppbackar i Falun genom en 
folkomröstning ............................................................................17 

§ 36 Medborgarförslag från Ulf Stenberg: Testa en 
elektronisk brevlåda till våra äldre som bor i utkanterna i 
vår kommun.................................................................................18 

§ 37 Medborgarförslag från Per Pettersson: Inrättande av 
Träffpunkt Bjursås.......................................................................19 

§ 38 Information om Finsam ...............................................................20 

§ 39 Interpellation från Katarina Gustavsson (KD) ställd till 
berört råd om besök av partier till skolor ....................................21 

§ 40 Fråga från Richard Holmqvist (MP) till 
kommunstyrelsens ordförande: Varför kommer inte 
fråga 6 på utsänd dagordning till kommunfullmäktige 
den 11 mars att behandlas?..........................................................22 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 25   2010-03-11  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 25 Information från Envikens Intresseförening 

Diarienummer KS 29/09 

Ärendet 
Eva Alfon ordförande i Envikens Intresseförening hälsar kommunfullmäkti-
ge välkommen till Enviken och berättar om den framtidstro och livskraft 
som finns i Enviken, där näringsliv och handel har en stor del. Många unga 
flyttar hit, många barn föds.  

Föreningen har många aktiviteter och aktuellt nu är informationstavlor vid 
infarterna och fiber till datortrafiken för de 55 verksamma företagen. 

Intresseföreningen har också aktivt medverkat till att Envikshallen, där ko-
mmunfullmäktiges sammanträde i dag hålls, kommit att byggas och bli en 
central punkt i bygden. Arne Nygren vice ordförande i intresseföreningen 
och rektor vid Rönndalsskolan berättar om hallen och alla aktiviteter som 
äger rum där, såsom innebandy, handboll, gym, fritids, föreningsmöten 
m.m. 

Arne Nygren berättar också om skolans verksamhet och inleder med en hi-
storiskt återblick från en årsredovisning från 1914 då det fanns 12 elever i 
Envikens skola mot 95 elever idag och då årsbudgeten låg på 18 000 kr. 
Stor tonvikt läggs idag på matematik och internetuppkoppling står högt på 
önskelistan. 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Kerstin Söderbaum Fletcher tack-
ar för informationen. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 26   2010-03-11  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 26 Anmälningsärenden 

Ärendet 

Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden: 

• Revisionsrapport: Granskning av fastighetsunderhåll och lokalför-
sörjning 

Beslutsunderlag 
Kommunrevisionens granskningsrapport 2010-01-15.  
Diarienummer KS 136/10. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ta anmälningsärendena till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 27   2010-03-11  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 27 Utökning av verksamhetsområde för va för Östra delen 
av Dalregementet 

Diarienummer KS 108/10 

Ärendet 
Del av det planerade nya handelsområdet öster om Dalregementet är beläget 
utanför verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen. Inför ut-
byggnaden av va-nätet till det nya handelsområdet ska kommunfullmäktige 
fatta beslut om utvidgning av verksamhetsområdet.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att verk-
samhetsområdet för den allmänna va-anläggningen, avseende vatten, spill-
vatten samt dag- och dränvatten utökas, att omfatta det planerade handels-
området öster om Dalregementet. 

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

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige 2007-11-08, § 181. 

Skrivelse från Falu Energi & Vatten AB, 2010-02-01. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) tjänsteskrivelse 
2010-02-02. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-02-16, § 22. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-03-02, § 26. 

Yrkanden 

Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
Linnea Risinger yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  utöka verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen, avseende 
vatten, spillvatten samt dag- och dränvatten, att omfatta det planerade 
handelsområdet öster om Dalregementet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 27   2010-03-11  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 

Falu Energi & Vatten AB 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 28   2010-03-11  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 28 Ansökan om utökad borgen för Hallen i Enviken 

Diarienummer KS 943/05 

Ärendet 
Hallen i Enviken AB, helägt av Envikens IF, ansöker i skrivelse till kom-
munstyrelsen den 16 november 2009, om utökad borgen för finansieringen 
av allaktivitetshallen i Enviken från 24,0 mnkr till 26,8 mnkr. 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) föreslår att kommunens 
borgensåtagande utökas för Hallen i Enviken AB:s lån avseende allaktivi-
tetshallen i Enviken till högst 26,8 mnkr.  

Tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2008, att bevilja borgen för en 
allaktivitetshall i Enviken för ett lån på 24,0 mnkr.  

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunfullmäktige 2008-06-12, § 90. 

Ansökan från Hallen i Enviken AB, 2009-11-16. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse  
2010-02-03. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-02-16, § 23. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-03-02, § 29. 

Yrkanden 
Mikael Rosén och Agneta Ängsås: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
Bengt Holmquist yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  utöka kommunens borgensåtagande för Hallen i Enviken AB:s lån avse-
ende allaktivitetshallen i Enviken till högst 26,8 mnkr.  

Expeditioner 
Hallen i Enviken AB 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 29Fö  2010-03-11  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 29 Förslag till nedläggning av servicenämnden och ändrat 
huvudmannaskap för kommunservice  

Diarienummer KS 477/09 

Ärendet/Tidigare behandling 
Allmänna utskottet beslutade 2009-08-19 att godkänna projektdirektiv för 
”Översyn av servicenämndens samlade verksamhet” daterad 2009-08-11. 

Allmänna utskottet beslutade 2010-01-20 att ställa sig bakom förslaget att 
servicenämnden ska upphöra som nämnd från den 1 juli 2010 och att verk-
samheten förs över/inrättas som ett särskilt kontor under kommunstyrelse-
förvaltningen samt att överlämna förslaget till servicenämnden för yttrande 
vilket ska avges senast 2010-03-01. 

Servicenämnden beslutade 2010-02-09 att ställa sig bakom förslaget att ser-
vicenämnden ska upphöra som nämnd från den 1 juli 2010 och att verksam-
heten förs över/inrättas som ett särskilt kontor under kommunstyrelseför-
valtningen och att bifoga kommunservice yttrande daterat 2010-02-01. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlig-
het med allmänna utskottets förslag och servicenämndens tillstyrkan. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan nedan, med tillägget i för-
sta att-satsen att ledamöter och ersättare entledigas från detta datum (2010-
07-01). 

Beslutsunderlag 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-01-20, § 7. 

Protokoll från servicenämnden 2010-02-09, § 7/kommunservice tjänsteskri-
velse 2010-02-01. 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-02-24. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-03-02, § 31. 

Yrkanden 
Mikael Rosén: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  servicenämnden upphör som egen nämnd från 2010-07-01 och att leda-
möter och ersättare entledigas från detta datum samt  

att  samtliga uppdrag som i reglementet lagts på servicenämnden från  
2010-07-01 överförs /inrättas under kommunstyrelsen (kommunstyrel-
sens allmänna utskott) som ett särskilt kontor under kommunstyrelse-
förvaltningen. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 29Fö  2010-03-11  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Servicenämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 30En  2010-03-11  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 30 Entledigande av Fred Möller (M) som kommunrevisor, 
lekmannarevisor i Falu Energi & Vatten AB inklusive 
Lennheden Vatten AB, Falu Kraft AB, Falu P AB och 
Västra Faluns Fastighets AB samt fyllnadsval  

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet 
Fred Möller avsäger sig uppdragen som kommunrevisor, vidare som lek-
mannarevisor i Falu Energi & Vatten AB inklusive Lennheden Vatten AB, 
Falu Kraft AB, Västra Falun Fastighets AB, Falu P AB och Byggnadsföre-
ningen Falu Nya Folkets Hus u p a fr.o.m. den 1 maj 2010. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Fred Möller daterad 2010-02-23. 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  entlediga Fred Möller som kommunrevisor, vidare som lekmannarevi-
sor i Falu Energi & Vatten AB inklusive Lennheden Vatten AB, Falu 
Kraft AB, Västra Falun Fastighets AB och Falu P AB fr.o.m. den 1 maj 
2010. 

Protokollsanteckning 
Till protokollet antecknas att moderaterna inkommer med namn till fyll-
nadsval till kommunfullmäktiges sammanträde den 8 april 2010. 

Noteras att kommunrevisionen inom sig utser ordförande och vice ordföran-
de. 
Lekmannarevisor i Lennheden Vatten AB ska enligt bolagsordningen vara 
samma som gäller för Falu Energi & Vatten AB. 

Val av lekmannarevisor till Byggnadsföreningen Falu Nya Folkets Hus u p a 
togs bort vid kommunfullmäktiges val 2009-12-10, § 192.  

Expeditioner 
Fred Möller och kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliets förtroende-
mannaregister) 



 13 (22) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 31En  2010-03-11  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 31 Entledigande av Mats Bengtsson (S) som ledamot i Falu 
Energi & Vatten AB och som ersättare i KopparStaden 
AB samt fyllnadsval 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet 

Mats Bengtsson avsäger sig uppdraget som ledamot i styrelsen för Falu 
Energi & Vatten AB och som ersättare i KopparStaden AB på grund av 
sjukdom. 

Socialdemokraterna nominerar Jan-Olov Fält Karlsson som ny ersättare i 
Falu Energi & Vatten AB.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Mats Bengtsson daterad 2010-02-25. 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  entlediga Mats Bengtsson (S) som ledamot i Falu Energi & Vatten AB 
och som ersättare i KopparStaden AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 
2010  samt  

att  utse Jan-Olov Fält Karlsson (S) som ny ledamot i Falu Energi & Vatten 
AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2010 t.o.m. bolagsstämma 2011. 

Protokollsanteckning 

Till protokollet antecknas att socialdemokraterna inkommer med namn på 
ny ersättare i KopparStaden AB till kommunfullmäktiges sammanträde den 
8 april 2010. 

Expeditioner 
Falu Energi & Vatten AB 

KopparStaden AB 

Entledigade/valda 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliets förtroendemannaregister) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 32   2010-03-11  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 32 Entledigande av Jonny Gahnshag (S) som ledamot i 
Falu P AB samt fyllnadsval 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet 
Jonny Gahnshag avsäger sig uppdraget som ledamot i Falu P AB fr.o.m. 
bolagsstämman den 10 mars 2010. 

Socialdemokraterna nominerar Karl-Erik Pettersson som ny ledamot i Falu 
P AB. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Jonny Gahnshag daterad 2010-03-01. 

Yrkanden 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  entlediga Jonny Gahnshag (S) som ledamot i Falu P AB fr.o.m. bolags-
stämman den 10 mars 2010 samt 

att  utse Karl-Erik Pettersson som ny ledamot i Falu P AB fr.o.m. bolags-
stämman den 10 mars 2010 tom ordinarie bolagsstämma 2012. 

 

Expeditioner 

Falu P AB 

Entledigade/valda 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliets förtroendemannaregister) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 33   2010-03-11  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 33 Entledigande av Katrine Lundqvist (V) som ledamot i 
skolnämnden samt fyllnadsval 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet 
Katrine Lundqvist avsäger sig uppdraget som ledamot i skolnämnden på 
grund av flytt från Falu kommun. 

Vänsterpartiet nominerar Kicki Stoor som ny ledamot i skolnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Katrine Lundqvist daterad 2010-03-01. 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  entlediga Katrine Lundqvist (V) som ledamot i skolnämnden samt  

att  utse Kicki Stoor (V) som ny ledamot i skolnämnden. 

 

Expeditioner 
Skolnämnden 

Entledigade/valda 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliets förtroendemannaregister) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 34M   2010-03-11  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 34 Medborgarförslag från Ulf Elgemyr: Utveckla annonser 
inför kommunfullmäktiges sammanträden  

Diarienummer KS 157/10 

Ärendet 
Ulf Elgemyr föreslår att annonser inför kommunfullmäktiges sammanträden 
ska utvecklas, för att öka intresset och kunskapen bland medborgarna om 
den kommunala verksamheten och utformas på liknande sätt som skett hos 
Stockholm läns landstingsfullmäktige vilket framgår av bifogad kopia av 
annons. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Ulf Elgemyr daterat 2010-02-09 (bilaga § 34). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Ulf Elgemyr 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 35

Att
  2010-03-11  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 35 Medborgarförslag från Stefan Wejdenstål:  
Att Falu kommun ska undersöka viljan hos kommunens 
invånare att bygga nya hoppbackar i Falun genom en 
folkomröstning 

Diarienummer KS 184/10 

Ärendet 
Stefan Wejdenstål föreslår att Falu kommun ska undersöka viljan hos kom-
munens invånare att bygga nya hoppbackar i Falun genom en folkomröst-
ning. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Stefan Wejdenstål daterat 2010-02-17 (bilaga § 35). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Stefan Wejdenstål 

 



Medborgarförslag om folkomröstning angående nybyggnation av hoppbackar

Frågan om nya hoppbackars vara eller icke vara har varit stor runtom i Falun sedan det politiska

beslutet att en byggnation ska starta. På Facebook finns gruppen "Nya hoppbackar i Falun - Nej

tack!" vilken i skrivande stund har en bit över 3.400 medlemmar. Det pågår också en insamling av

namnunderskrifter på www.namninsamling.se med samma rubrik -"Nya hoppbackar i Falun - Nej

tack!" i syfte att försöka stoppa byggnationen.

Detta är en folkopinion som beslutade politiker definitivt bör ta hänsyn till och engagera sig i

Jag föreslår att Falu Kommuns företrädare undersöker viljan hos kommunens invånare att bygga nya

hoppbackar i Falun genom en folkomrösting.

Detta bör ske genom att man har en omröstning där medborgarna i kommunen får ange "Ja" eller

"Nej" på frågan "Vill du att Falu Kommun ska bygga nya hoppbackar?". En sådan omröstning kan ske

genom en traditionell folkomröstning, vilket tyvärr skulle bli en kostsam historia. Det kan också ske

genom att Falu Kommun anordnar en elektronisk folkomröstning där varje kommuninvånare loggar

in på Falu Kommuns hemsida genom sitt personnummer och ett lösenord och där avlägger sin röst.

En elektronisk folkomröstning skulle vara ekonomisk och ge styrande politiker en uppfattning om

folkviljan i frågan.

Undertecknad lämnar härmed samtycke till att detta medborgarförslag, inklusive person- och

kontaktuppgifter, publiceras på Falu Kommuns hemsida.

Ort och datum: Falun, 17 feb 2010

Med vänlig hälsning

Stefan Wejdenstål

stefanwejd@gmail.com

076-550 69 35
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 36M   2010-03-11  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 36 Medborgarförslag från Ulf Stenberg: Testa en elektro-
nisk brevlåda till våra äldre som bor i utkanterna i vår 
kommun  

Diarienummer KS 201/10 

Ärendet 

Ulf Stenberg föreslår att test ska göras med en elektronisk brevlåda till våra 
äldre som bor i utkanterna i vår kommun för att kunna ta emot och sända 
små meddelanden. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Ulf Stenberg daterat 2010-02-25 (bilaga § 36). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Ulf Stenberg 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 37   2010-03-11  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 37 Medborgarförslag från Per Pettersson: Inrättande av 
Träffpunkt Bjursås 

Diarienummer KS 208/10 

Ärendet 
Per Pettersson föreslår att Falu kommun inrättar en öppen träffpunkt för 
äldre i f.d. matsalen och samlingslokalen vid Sandtäktsgården i Bjursås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Per Pettersson daterat 2010-02-27 (bilaga § 37). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  med stöd av kommunfullmäktiges arbetsordning § 32 stycke 5 överläm-
na medborgarförslaget till omvårdnadsnämnden för handläggning och 
beslut. 

Protokollsanteckning 

Kommunfullmäktige förutsätter att omvårdnadsnämndens beslut om rubri-
cerade medborgarförslag anmäles till kommunfullmäktige. 

Expeditioner 

Per Pettersson 

Omvårdnadsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 38   2010-03-11  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 38 Information om Finsam 

Diarienummer KS 24/10 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2005 att Falu kommun skulle gå 
in som medlem i Finsam som är ett lokalt samordningsförbund mellan kom-
munen, landstinget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.  

Förbundets främsta uppgift är att stödja personer mellan 18 och 45 år med 
psykisk ohälsa och som har behov av samordnade rehabilteringsinsatser från 
flera olika instanser att nå egen försörjning.  
Vidare att arbeta förebyggande för de grupper där risk för att utveckla psy-
kisk ohälsa kan finnas, att sprida information och skapa förutsättningar för 
att öka samverkan mellan olika parter samt att hitta nya arbetssätt. 

Verksamhetsledare Petra Palmestål informerar om det goda resultat förbun-
det uppnått och pekar på framgångsfaktorer som att myndigheter arbetar på 
samma plats vilket leder till bättre en samordning ”en dörr in”. 
Framgångsfaktorer är också hög personaltäthet som arbetar lösningsfokuse-
rat i individuell coachning och gruppverksamhet över ett längre tidsperspek-
tiv, liksom praktiksamordning med fungerande uppföljning och bra arbets-
givarekontakt. 
En samhällsekonomisk utvärdering av verksamheten kommer att vara klar i 
slutet av mars. 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Kerstin Söderbaum Fletcher tack-
ar för informationen. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ta informationen till protokollet. 

 

Expeditioner 
Finsam 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 39In   2010-03-11  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 39 Interpellation från Katarina Gustavsson (KD) ställd till 
berört råd om besök av partier till skolor 

Diarienummer KS 4/10 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Gustavsson ställer i en interpella-
tion följande frågor avseende besöket av nationaldemokraterna i en av våra 
kommunala skolor: 

1. Finns det en policy på hur vi ska förhålla oss till sådana partier som 
vill besöka våra skolor? 

2. Vad finns det för strategier för att förhindra rekrytering av unga till 
sådana partier som baserar sin politik på att utesluta andra grupper i 
samhället? 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Katarina Gustavsson daterad 2010-03-08 (bilaga § 39). 

Svar på interpellationen från Mikael Rosén (bilaga § 39). 

Delbeslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  interpellationen får ställas. 

Yttranden 
Mikael Rosén redogör för sitt svar på interpellationen. 

Katarina Gustavsson tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

I debatten yttrar sig Linnea Risinger, Bengt Holmquist, Jonny Gahnshag, 
Anders Samuelsson, Göte Persson, Krister Andersson, Carin Gustafsson, 
Jonas Lennerthson och Gunilla Tagesdotter-Barkar. 

Beslut 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Kerstin Söderbaum Fletcher för-
klarar därefter att debatten är avslutad. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige § 40Fr   2010-03-11  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 40 Fråga från Richard Holmqvist (MP) till kommunstyrel-
sens ordförande: Varför kommer inte fråga 6 på utsänd 
dagordning till kommunfullmäktige den 11 mars att be-
handlas? 

Diarienummer KS 4/10 

Ärendet 
Richard Holmqvist ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande: Varför 
kommer inte fråga 6 på utsänd dagordning till kommunfullmäktige den 11 
mars att behandlas? 

Delbeslut om att frågan får ställas 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  frågan får ställas. 

Beslutsunderlag 
Fråga från Richard Holmqvist daterad 2010-03-11 (bilaga § 40). 

Yttranden 
Eftersom frågan inlämnades vid dagens sammanträdes öppnande besvarar 
Mikael Rosén frågan muntligen: 
Ärendet fanns på dagordningen till kommunfullmäktige men eftersom 
kommunstyrelsens beslut blev att föra ärendet till trafik- och fritidsnämnden 
för att trafik- och fritidsnämnden ska finansiera investeringen genom om-
disponering inom sin egen investeringsram 2010 stannade ärendet i kom-
munstyrelsen. 

Beslut 
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Kerstin Söderbaum Fletcher för-
klarar därefter att debatten är avslutad. 

 
 




	 

