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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige    2011-06-09  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Utdragsbestyrkande: 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum  2011-06-09  
Datum när anslaget sätts upp 2011-06-17, exkl § 122 som anslagits 2011-06-10   
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

  
Utses att justera Sven-Erik Bertell och Lars Runsvik 
Justeringens plats och tid Rådhuset 2011-06-17, exkl § 122 som justerats 2011-06-09 
Justerade paragrafer 111 - 141 
Underskrifter 

Sekreterare 

 
……………………………………………………………... 
Kerstin Bryskhe Persson         Kerstin Söderlund 
§  111-112                                   § 113-141 

 

Ordförande 

 
………………………………………………………….….. 
Karl-Erik Pettersson                Lars Broman 
§ 111-130, 132-141                    § 131 

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Sven-Erik Bertell          Lars Runsvik 

 

Plats och tid Kristinehallen Bergmästaregatan, Falun kl. 08.30-11.55, 13.10-21.35 

Presidium Ordförande: 
Förste vice ordförande: 
Andre vice ordförande: 

Karl-Erik Pettersson 
Lars Broman 
Lars-Erik Måg 

Ledamöter och  
ersättare 

Se nästa sida  

Övriga deltagare Ekonomichef Kjell Nyström, § 112 
Gruppledare Svante Parsjö Tegnér (FP), § 112 under respektive grupp-
ledares inledningsanförande 
1:e vice ordförande i skolnämnden Monica Enarsson (S), §112 under 
skolnämnden 
1:e vice ordförande i omvårdnadsnämnden Patrik Andersson (V), § 112 
under omvårdnadsnämnden 
Jurist Tobias Carlgren 
Nämndadm Kerstin Bryskhe Persson 
Nämndadm Kerstin Söderlund 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige    2011-06-09  

 

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, frånvarande Sven-Erik Bertell 
Lena Johnsson 
Margareta Källgren 
Monica Jonsson 
Mustafa Güclü  
Ragnar Kroona    
Renée Andersson 
Susanne Norberg, § 111-116, 122 Mariann Prosell, § 117-121, 123-141 
Yvonne Nygårds 
Maria Silferplatz-Thunström   
Evert Karlsson 
Roger Jansson, § 111, del av 112 Anna Strindberg, del av § 112   
 Jonas Lennerthson, § 113-141 
Ashti Azrafshan, frånvarande Runo Nilsson 
Staffan Nilsson, frånvarande Ingvar Sahlander 
Berit Nykvist 
Krister Johansson 

Moderaterna 
Bo Wickberg, § 111-134 
Catharina Hjortzberg-Nordlund 
Christina Haggren 
Erich Colberg 
Göran Forsén 
Jan-Olof Montelius 
Lilian Eriksson 
Mikael Rosén 
Håkan Hammar 
Annika Larsson 
Christer Carlsson, § 112-134 
Lars Runnsvik 
Alice Jensen Kjellberg, frånvarande Kerstin Wåghäll, § 111, del av 112 
Sanna Jansson Nordqvist, frånvarande 

Utdragsbestyrkande: Justerandes signaturer 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

111T
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 
Centerpartiet 
Agneta Ängsås 
Anna Hägglund 
Carl-Erik Nyström,§ 111-135 
Dan Westerberg, § 111, del av 112 Kristin Wahlén, del av § 112, 113-141  
Mats Dahlström 

Falupartiet 
Maria Gehlin 
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, § 111, del av 112 Håkan Nohrén, del av § 112, 113-141 
Sverigedemokraterna 
Knut C.A. Scherman 
Ove Raskopp, § 111-126 
Partipolitiskt obunden 
Anders Samuelsson, frånvarande 
 
Ej tjänstgörande ersättare: Ingrid Näsman (KD), Svante Parsjö Tegnér (FP), Patrik Andersson (V), Eva 
Ferdeen (V), Anna Strindberg (S) § 111, del av § 112, Håkan Nohrén §§ 111, del av § 112, Kjell Hjort 
(FAP) § 111, del av § 112, Helena Lindström (FAP)del av § 112, 113-141, Mariann Prosell (S) § 111-116, 
122 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

111T
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Innehållsförteckning 

§ 111 Anmälningsärenden.......................................................................6 

§ 112 Budget 2012 och ekonomisk flerårsplan 2013-2014.....................7 

§ 113 VA-taxa; tillämpning i saneringsområden...................................18 

§ 114 Svar på motion från Mikaela Johnsson (S) Roza Güclü 
Hedin (S) och Johnny Gahnshag (S); Flexiblare vistelse-
tid på förskolan ............................................................................20 

§ 115 Svar på motion från Jonny Gahnshag (S), Lena Johns-
son (S), Christer Falk (S) och Yvonne Jakobsson (S); 
Mer gemenskap kring maten .......................................................22 

§ 116 Inrättande av tillfällig fullmäktigeberedning om Falu 
Demokratikommun......................................................................24 

§ 117 Upphävande av detaljplanen för större delen av Sågmy-
ra tätort.........................................................................................27 

§ 118 Antagande av detaljplan för Högskolan Dalarna mm på 
Lugnet..........................................................................................29 

§ 119 Godkännande att starta upphandling av nytt Högskole-
bibliotek på Lugnet......................................................................31 

§ 120 Köp av del av fastigheten Falun Köpmannen 12.........................33 

§ 121 Antagande av Bostadsprogram 2012-2014 .................................35 

§ 122 Tidigareläggning av investeringen för Slättaskogens 
etapp två till 2011 ........................................................................37 

§ 123 Förslag om revidering av taxa för kontroll enligt lagen 
om handel med vissa receptfria läkemedel..................................39 

§ 124 Förslag om revidering av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet .......................................................................41 

§ 125 Förslag om revidering av taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område ..........................................................43 

§ 126 Förslag om revidering av taxa för tillsyn inom 
strålskyddslagens område............................................................45 

§ 127 Antagande av Falu kommuns program för kvinnofrid - 
mot våld i nära relationer.............................................................47 

§ 128 Bildande av Lugnets Utvecklings- och Förvaltnings AB............48 

§ 129 Godkännande av organisatorisk hemvist för Dalarnas 
kollektivtrafikmyndighet .............................................................51 

§ 130 Godkännande av byte av logotyp för Falu kommun samt 
plan för genomförandet ...............................................................53 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

111T
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 131 Godkännande av förnyat avtal med Folkets Hus.........................55 

§ 132 Godkännande av förvärv av fastigheten Hälsinggården 
1:44 och begäran om planuppdrag ..............................................57 

§ 133 Entledigande av Frida Azadi (S) som ersättare i 
kommunfullmäktige ....................................................................59 

§ 134 Entledigande av Mikael Rosén som ersättare i Region 
Dalarna för Falu kommun ...........................................................60 

§ 135 Svar på interpellation från Maria Gehlin (FAP) och Sten 
H Larsson (FAP) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Jonny Gahnshag; Rödgrön solidaritet kostar 
Faluborna skattemedel och utestänger oppositionen!?................61 

§ 136  Svar på interpellation från Åsa Nilser (FP) angående 
skolans avsättningar till underhåll och framtida planer 
för underhåll. ...............................................................................62 

§ 137 Interpellation från Maria Gehlin (FAP) ställd till 
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Susanne 
Norberg; Hur stora är Falu kommuns IT- och 
telefonkostnader per år? ..............................................................63 

§ 138 Medborgarförslag; Gör Gruvbäcken, bäcken från Hälla 
och Surbrunns källa mer synliga för en vackrare stad.................64 

§ 139 Medborgarförslag; Låt Lönnen och den gamla almen i 
kvarteret Västra Falun leva! ........................................................65 

§ 140 Motion från Åsa Nilser (FP); Utveckla FINSAM i Falun 
till att omfatta personer över 45 år ..............................................66 

§ 141 Interpellation från Christer Carlsson (M) ställd till 
omvårdnadsnämndens ordförande Christer Falk; Hur ser 
ordföranden i omvårdnadsnämnden på den äldres 
möjligheter till valfrihet i omsorgen framöver? ..........................67 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

111T
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 111 Anmälningsärenden 

 

Ärendet 
Till Kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden: 

• Skolnämndens beslut: Svar på medborgarförslag – Ansöka och vara 
värd för Särskolans Rikskonferens 2013. Medborgarförslaget avslås 
dels p g a att konferenslokal saknas och dels p g a avsaknad av per-
sonella resurser att arrangera en så omfattande konferens. 

• Protokoll från omvårdnadsnämnden; statistikraport/sammanställning 
till kommunens revisorer samt kommunfullmäktige avseende gyn-
nande biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader. 

• Protokoll från socialnämnden; rapportering avseende ej verkställda 
beslut enligt SoL som den 31 mars 2011 är äldre än tre månader. 

• Protokoll från socialnämnden; rapportering avseende ej verkställda 
beslut enligt LSS som den 31 mars 2011 är äldre än tre månader. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från skolnämnden 2011-04-27, § 70/tjänsteskrivelsen 2011-01-14, 
2011-04-13/Medborgarförslag. Dnr KS 678/10 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2011-04-27, § 64/ förvaltningens stati-
stikrapport 2011-04-15. Dnr: KS 372/10. 

Protokoll från socialnämnden 2011-05-25, § 108/ förvaltningens tjänsteskri-
velse 2011-04-27 Dnr: KS 372/10. 

Protokoll från socialnämnden 2011-05-25, § 107/ förvaltningens tjänsteskri-
velse 2011-04-27 Dnr: KS 372/10. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ta informationen till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

112
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 112 Budget 2012 och ekonomisk flerårsplan 2013-2014 

Diarienummer KS 1/11 

Ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande överlämnar Budget 2012 och ekonomisk 
flerårsplan 2013-2014.  

Ärendet har MBL-förhandlats den 23 maj 2011. 

Falualliansen redovisar förslag till ändringar i majoritetens förslag till Bud-
get 2012 och ekonomisk flerårsplan 2013-2014. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta; 
att fastställa utdebiteringen till 22:31 per skattekrona för år 2012, 
att fastställa finansiella mål och riktlinjer för vad som är god ekonomisk 
hushållning enligt vad som framgår av avsnitt 3 i dokumentet Budget 2012 
och Ekonomisk plan 2013-2014, 
att fastställa kommunens upplåningsram till 1 300 mnkr för år 2012, 
att fastställa driftbudget- och investeringsramar för 2012 för kommunsty-
relsen och nämnderna i enlighet med vad som anges i budgetdokumentet 
och dess att-satser, 
att fastställa i budgetdokumentet redovisad resultat-, kassaflödes- och ba-
lansbudget för år 2012, 
att godkänna ekonomisk plan för driftbudget- och investeringsramar för 
2013-2014 för kommunstyrelsen och nämnderna i enlighet med vad som 
anges i budgetdokumentet och dess att-satser samt 
att uppdra åt kommunstyrelsen och nämnderna att upprätta verksamhets-
plan och budget utifrån angivna prioriteringar och fastställd ram för år 2012 
enligt budgetdokumentet. 

Beslutsunderlag 
Majoritetens förslag till Budget 2012 och ekonomisk plan 2013-2014, dia-
rieförd 2011-05-30. 

MBL-protokoll 2011-05-23. 

Falualliansens förslag till Budget 2012 och ekonomisk plan 2013-2014 dia-
rieförd 2011-06-08, diarieförd 2011-06-08. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-05-31, § 108. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) sammanställning av för-
slag till ändrade ramar för 2011-2013 (bilaga § 112). 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

112
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Delbeslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna de beslutsunderlag som ordföranden presenter i ärendet. 

Delbeslut om procedurfrågorna vid ärendets behandling 
Ordförande Karl-Erik Pettersson redogör för det förslag till tidsdisposition 
och arbetsgång som gruppledarna ställt sig bakom:  
Kommunfullmäktige behandlar ändringsyrkanden för såväl driftbudget som  
investeringsbudget från (M), (C), (FAP), (FP), (SD) och (KD) vid kommun-
styrelsen och respektive nämnd enligt ekonomikontorets sammanställning. 
I anslutning till respektive avsnitt ställs proposition på ändringsyrkanden 
och avslutas med att ordföranden ställer proposition på förslag till att-satser. 
Enligt överenskommelse mellan gruppledarna ställs proposition på ekono-
miska ramar som helhet för respektive nämnd och kommunstyrelsen. 

Turordningen av inledningsanförandena är enligt följande; Företrädare för 
majoriteten - Socialdemokraterna och företrädare för oppositionen - Mode-
raterna, inleder. Övriga partier tar vid i följande ordning; Centerpartiet, Mil-
jöpartiet, Falupartiet, Vänsterpartiet, Folkpartiet, Sverigedemokraterna och 
Kristdemokraterna.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna av ordföranden föreslagen turordning av inledningsanföran-
dena och arbetsgång. 

Inledning av ärendets behandling och respektive gruppledares inled-
ningsanförande 

Ekonomichef Kjell Nyström redovisar planeringsförutsättningarna.  

Jonny Gahnshag, Socialdemokraterna (S), redogör för majoritetens förslag 
till Budget 2012 och ekonomisk plan 2013-2014 och yrkar att kommunfull-
mäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag. 

Mikael Rosén, Moderaterna (M), redogör för Falualliansens förslag till Bud-
get 2012 och ekonomisk plan 2013-2014 och yrkar bifall till Falualliansens 
förslag. 

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

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

Maria Gehlin håller Falupartiets (FAP) inledningsanförande och yrkar bifall 
till Falualliansens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

112
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Krister Andersson håller Vänsterpartiets (V) inledningsanförande och yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Svante Parsjö Tegnér håller Folkpartiets (FP) inledningsanförande. 

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

Ulrika Westin håller Kristdemokraternas (KD) inledningsanförande och 
yrkar bifall till Falualliansens förslag. 

 

Allmänpolitisk debatt 
Jonny Gahnshag inleder den allmänpolitiska debatten och i den deltar sedan, 
Mikael Rosén, Daniel Riazat, Sven-Erik Bertell, Katarina Gustavsson, Ove 
Raskopp, Krister Andersson, Maria Gehlin och Åsa Nilser.  

Evert Karlsson, Susanne Norberg och Lena Johnsson instämmer i Jonny 
Gahnshags bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag.  

Sten H Larsson och Lars-Erik Måg instämmer i Mikael Roséns bifallsyr-
kande till Falualliansens förslag. 

Ove Raskopp (SD) överlämnar ”Förklaring till budgeten”, diarieförd 2011-
06-10 (diarienummer KS 1/11). 

Ordföranden förklarar härefter att den allmänpolitiska debatten är avslutad.  

 

Beslut om ajournering av sammanträdet för lunch  

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ajournera mellan kl 11.55 – 13.10. 

 

 

Överläggningar inom kommunstyrelsen och varje nämnd  
Sedan sammanträdet återupptagits fortsätter överläggningarna med kom-
munstyrelsens verksamhetsområde. Förutom den inledande allmänpolitiska 
debatten ovan genomförs överläggningar inom kommunstyrelsen och inom 
varje nämnd vilket redovisas nedan. 

Ordföranden informerar om att enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 
20 § får ordföranden och vice ordförandena vars verksamhetsområde ett 
ärende berör delta i överläggningen i ärendet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

112
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

KOMMUNSTYRELSEN 

Yrkanden 

Jonny Gahnshag och Krister Johansson: Bifall till kommunstyrelsens förslag 
till budget 2012 och ekonomisk plan 2013-2014 för kommunstyrelsen. 

Mikael Rosén och Maria Gehlin: Bifall till Falualliansens förslag till budget 
2012 och ekonomisk plan 2013-2014 för kommunstyrelsen.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena inom kommunstyrelsens verk-
samhetsområde och finner att kommunfullmäktige beslutar i enligt kom-
munstyrelsens förslag. 

Beslut om kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  kommunstyrelsens anslag för driftverksamhet år 2012 fastställs till 257 
390 tkr och godkänna ekonomisk plan för år 2013 och 2014 uppgående 
till 275 225 tkr respektive 282 275 tkr, 

att  kommunstyrelsen, kommunfastigheters investeringsanslag för år 2012 
fastställs till 40 000 tkr och godkänna ekonomisk plan för år 2013 och 
2014 uppgående till 50 000 tkr årligen, 

att  investeringsanslag för utvecklingsområden och bostadsexploateringar 
totalt för år 2012 fastställs till 10 100 tkr och godkänna ekonomisk plan 
för år 2013 och 2014 uppgående till 51 700 tkr respektive 66 800 tkr, 

att  investeringsanslag i anläggningar för Skid-VM för år 2012 fastställs till 
20 000 tkr och godkänna ekonomisk plan för år 2013 och 2014 uppgå-
ende till 30 000 tkr årligen, 

att  kommunstyrelsen, kommunstyrelseförvaltningens övriga investerings-
anslag för investeringar för år 2012 fastställs till 15 000 tkr och godkän-
na ekonomisk plan för år 2013 och 2014 uppgående till 9 100 tkr re-
spektive 20 000 tkr, 

att  jämlikt avs. 3.6.3, punkt 8, i kommunstyrelsens reglemente bemyndiga 
kommunstyrelsen att inom en beloppsram av 40 basbelopp i varje en-
skilt fall, inom av kommunfullmäktige i budgeten angiven beloppsram 
utöva kommunfullmäktiges beslutanderätt, 

att  utöver föregående att-sats, bemyndiga kommunstyrelsen besluta om 
försäljning till nedanstående markprisbelopp, vilka inte innefatta kost-
nader för va,  
1. småhusmark för friliggande hus, där kommunen svarar för erfor-
derliga exploateringsanläggningar, för tomter inom nytillkommande ex-
ploateringsområden till de markpriser som kommunstyrelsen för varje 
område fastställer, 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

112
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

      2. industrimark inom Främby, Ingarvet och Tallen, där kommunen 
svarar för erforderliga exploateringsanläggningar, till ett markpris av  
65 kronor per kvadratmeter inom Främby, 
100 kronor per kvadratmeter inom Ingarvet samt 
100 kronor per kvadratmeter i inom Östra Tallen, 

att  fastställa registreringsavgiften för tomtkön till 600 kronor och avgiften 
för förlängning av registreringen till 300 kronor.   

 

SKOLNÄMNDEN 

Yrkanden 
Daniel Riazat, Krister Johansson, Evert Karlsson och Richard Holmqvist: 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2012 och ekonomisk plan 
2013-2014 för skolnämnden. 

Maria Gehlin: Bifall till Falualliansens förslag till budget 2012 och ekono-
misk plan 2013-2014 för skolnämnden. 

Yttranden 

Katarina Gustavsson, Mikael Rosén, Åsa Nilser, Mats Dahlström, Ove Ras-
kopp, Monica Enarsson och Jonny Gahnshag yttrar sig.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena inom skolnämndens verksam-
hetsområde och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslut om skolnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar  

att  skolnämndens anslag för driftverksamhet år 2012 fastställs till 1 109 
317 tkr och godkänna ekonomisk plan för år 2013 och 2014 uppgående 
till 1 125 255 tkr respektive 1 141 857 tkr samt 

att skolnämndens investeringsanslag för år 2012 fastställs till 8 000 tkr och 
godkänna ekonomisk plan för år 2013 och 2014 uppgående till 8 000 tkr 
årligen 

 

SOCIALNÄMNDEN  

Renée Andersson och Sara Ritäkt: Bifall till kommunstyrelsens förslag till 
budget 2012 och ekonomisk plan 2013-2014 för socialnämnden. 

Lilian Eriksson och Maria Gehlin: Bifall till Falualliansens förslag till bud-
get 2012 och ekonomisk plan 2013-2014 för socialnämnden. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

112
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Yttranden 
Katarina Gustavsson, Ove Raskopp, Daniel Riazat och Anna Hägglund ytt-
rar sig. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena inom socialnämndens verk-
samhetsområde och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslut om socialnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  socialnämndens anslag för driftverksamheten år 2012 fastställs till 433 
145 tkr och godkänna ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2013 
och 2014 uppgående till 435 525 tkr respektive 440 467 tkr, 

att socialnämndens driftanslag för ekonomiskt bistånd år 2012 fastställs till 
89 964 tkr och godkänna ekonomisk plan för driftverksamhet för år 
2013 och 2014 uppgående till 92 700 tkr respektive 95 509 tkr samt 

att  socialnämndens investeringsanslag för 2012 fastställs till 1 500 tkr och 
godkänna ekonomisk plan för år 2013 och 2014 uppgående till 1 400 tkr 
respektive 1 300 tkr 

 

 

OMVÅRDNADSNÄMNDEN 

Yrkanden  

Christer Falk: Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2012 och eko-
nomisk plan 2013-2014 för omvårdnadsnämnden. 

Catharina Hjortzberg-Nordlund och Maria Gehlin: Bifall till Falualliansens 
förslag till budget 2012 och ekonomisk plan 2013-2014 för omvårdnads-
nämnden. 

Yttranden 
Katarina Gustavsson, Patrik Andersson, Åsa Nilser, Christer Carlsson och 
Daniel Riazat yttrar sig. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena inom omvårdnadsnämndens 
verksamhetsområde och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
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  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut om omvårdnadsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar  

att  omvårdnadsnämndens anslag för driftverksamheten år 2012 fastställs 
till 539 354 och godkänna ekonomisk plan för driftverksamhet för år 
2013 och 2014 uppgående till 554 728 tkr respektive 572 871 tkr samt 

att  omvårdnadsnämndens investeringsanslag för 2012 fastställs till 3 500 
tkr och godkänna plan år 2013 och 2014 uppgående till 3 500 tkr årli-
gen. 

 

 

TRAFIK- & FRITIDSNÄMNDEN 

Yrkanden  
Krister Andersson: Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2012 och 
ekonomisk plan 2013-2014 för trafik- och fritidsnämnden. 

Bo Wickberg och Maria Gehlin: Bifall till Falualliansens förslag till budget 
2012 och ekonomisk plan 2013-2014 för trafik- och fritidsnämnden. 

Yttranden 
 Jonas Lennerthson, Ove Raskopp och Jonny Gahnshag yttrar sig. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena inom trafik- och fritidsnämn-
dens verksamhetsområde och finner att kommunfullmäktige beslutar i en-
lighet med kommunstyrelsens förslag. 

Beslut om trafik- & fritidsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  trafik- och fritidsnämndens anslag för driftverksamheten år 2012 fast-
ställs till 166 352 tkr och godkänna ekonomisk plan för driftverksamhet 
för år 2013 och 2014 uppgående till 167 726 tkr respektive 170 188 tkr, 

att trafik- och fritidsnämndens driftanslag för kollektivtrafik och färdtjänst 
år 2012 fastställs till 50 583 tkr och godkänna ekonomisk plan för drift-
anslag för år 2013 och 2014 uppgående till 51 342 tkr respektive 
52 112 tkr samt 

att  trafik- och fritidsnämndens investeringsanslag för verksamheten fast-
ställs till 73 500 tkr för år 2012 och godkänna ekonomisk plan år 2013 
och 2014 uppgående till 27 900 tkr respektive 18 000 tkr kommunsty-
relsen i samband med beslut om igångsättningstillstånd. 
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112
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

BYGGNADSNÄMND 

Yrkanden 

Berit Nykvist: Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2012 och 
ekonomisk plan 2013-2014 för byggnadsnämnden. 

Carl-Erik Nyström: Bifall till Falualliansens förslag till budget 2012 och 
ekonomisk plan 2013-2014 för byggnadsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena inom byggnadsnämndens 
verksamhetsområde och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag. 

Beslut om byggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  byggnadsnämndens anslag för driftverksamheten år 2012 fastställs till 
587 tkr och godkänna ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2013 
och 2014 uppgående till 593 tkr respektive 602 tkr. 

 

 

KULTUR- och UNGDOMSNÄMNDEN 

Yrkanden 
Linnea Risinger: Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2012 och 
ekonomisk plan 2013-2014 för kultur- och ungdomsnämnden. 

Jan-Olof Montelius och Maria Gehlin: Bifall till Falualliansens förslag till 
budget 2012 och ekonomisk plan 2013-2014 för kultur- och ungdomsnämn-
den. 

Yttranden 
Ove Raskopp och Katarina Gustavsson yttrar sig. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena inom kultur- och ungdoms-
nämndens verksamhetsområde och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

112
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut om kultur- och ungdomsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  kulturnämndens anslag för driftverksamheten år 2012 fastställs till 50 
175 tkr och godkänna ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2013 
och 2014 uppgående till 52 177 tkr respektive 52 945 tkr samt 

att  kultur- och ungdomsnämndens investeringsanslag för verksamheten 
fastställs till 400 tkr för år 2012 och godkänna ekonomisk plan år 2013 
och 2014 uppgående till 400 tkr årligen. 

 

MILJÖNÄMNDEN 

Yrkanden 

Richard Holmqvist och Krister Johansson: Bifall till kommunstyrelsens för-
slag till budget 2012 och ekonomisk plan 2013-2014 för miljönämnden. 

Anna Hägglund, Christina Haggren och Maria Gehlin: Bifall till Faluallian-
sens förslag till budget 2012 och ekonomisk plan 2013-2014 för miljö-
nämnden.    

Yttranden 
Carl-Erik Nyström och Ragnar Kroona yttrar sig. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena inom miljönämndens verk-
samhetsområde och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslut om miljönämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  miljönämndens anslag för driftverksamheten år 2012 fastställs till 9 764 
tkr och godkänna ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2013 och 
2014 uppgående till 9 862 tkr respektive 10 010 tkr 

 

REVISION 

Ordförande Karl-Erik Pettersson redogör för kommunstyrelsens och Falual-
liansens budgetförslag 2012 och ekonomisk plan 2013-2014 avseende revi-
sionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer sedan proposition på förslagen finner att kommunfull-
mäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut om revision 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  revisionens anslag för driftverksamheten år 2012 fastställs till 1 825 tkr 
och godkänna ekonomisk plan för driftverksamhet för år 2013 och 2014 
uppgående till 1 829 tkr respektive 1 867 tkr. 

 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG I ÖVRIGT:  

Yrkanden 
Jonny Gahnshag med flera har under paragrafen yrkat bifall till kommunsty-
relsens förslag i övrigt, att-satserna framgår av beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  fastställa utdebiteringen till 22:31 per skattekrona för år 2012, 

att  fastställa finansiella mål och riktlinjer för vad som är god ekonomisk 
hushållning enligt vad som framgår av avsnitt 3 i dokumentet Budget 
2012 och Ekonomisk plan 2013-2014, 

att  fastställa kommunens upplåningsram till 1 300 mnkr för år 2012, 

att  fastställa driftbudget- och investeringsramar för 2012 för kommunsty-
relsen och nämnderna i enlighet med vad som anges i budgetdokumen-
tet och dess att-satser, 

att  fastställa i budgetdokumentet redovisad resultat-, kassaflödes- och ba-
lansbudget för år 2012, 

att godkänna ekonomisk plan för driftbudget- och investeringsramar för 
2013-2014 för kommunstyrelsen och nämnderna i enlighet med vad 
som anges i budgetdokumentet och dess att-satser samt 

att  uppdra åt kommunstyrelsen och nämnderna att upprätta verksamhets-
plan och budget utifrån angivna prioriteringar och fastställd ram för år 
2012 enligt budgetdokumentet. 

Reservation 
Samtliga närvarnade ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Falupartiet, 
Folkpartiet, Kristdemokraterna och Knut C.A. Scherman i Sverigedemokra-
terna reserverar sig mot budgetbeslutet till förmån för Falualliansens för-
slag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

112
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommundirektören och alla kontoren) och 
nämnderna 
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  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 113 VA-taxa; tillämpning i saneringsområden 

Diarienummer KS 376/08 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2010 om modell för VA-taxa i sane-
ringsområden. 

Kommunen har ett föreläggande från länsstyrelsen om att inrätta verksam-
hetsområde för vatten och avlopp samt att erbjuda allmänna VA-tjänster i 
Gårdvik. 

Verksamhetsområde inrättades genom beslut i kommunfullmäktige i no-
vember 2010. I samma beslut angavs att s k särtaxa ska tillämpas i området. 

Tidigare behandling 

Kommunfullmäktiges beslut 2008-11-13, § 158, om principer att tillämpa 
vid utformning av VA-taxa. 

Kommunfullmäktiges beslut 2010-06-10, § 98, om modell för VA-taxa i 
saneringsområden. 

Kommunfullmäktiges beslut 2010-11-04, § 13, om inrättande av verksam-
hetsområde i Gårdvik. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen tjänsteskrivelse 2011-05-31. 

VA-Gårdvik; presentation på kommunstyrelsens sammanträde. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-05-31, § 145. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
Carl-Erik Nyström yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  under förutsättning av att Förvaltningsrätten upphäver kommunfullmäk-
tiges beslut av 2010-06-10, § 98, tillämpa en särskild beräkningsgrund 
för Gårdvik och kommande saneringsområden  i enlighet med bilaga 1 i 
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-31.   
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

113
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommundirektören, stadsbyggnadskontoret) 

Miljönämnden 
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 114 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 

Mikaela Johnsson, Roza Güclü Hedin och Johnny Gahnshag yrkar i en mo-
tion daterad den 20 maj 2010 ”Flexiblare vistelsetid på förskolan” att Falu 
Kommun inför två alternativ i förskolan för barn till arbetslösa och föräldra-
lediga, 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. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 1 mars 2011 och föreslog kom-
munfullmäktige att bifalla motionen samt att under höstterminen 2011 ska 
Falu kommun i ett första steg för att öka flexibiliteten i förskolan för barn 
till arbetslösa och föräldralediga (dvs15-timmarsbarnen) införa ytterligare 
ett alternativ inom den befintliga tidsramen på 15 timmar (3 dagar x 5 tim-
mar). 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 mars 2011 att återremittera ärendet 
för att utreda de ekonomiska konsekvenserna (investering och driftskostna-
der) och ökad arbetsbelastning för befintlig personal när man utökar till-
gängligheten 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. 

Skolnämnden beslutade den 27 april att återremittera ärendet till skolför-
valtningen för framtagande av erforderligt beslutsunderlag. 

Skolnämnden behandlade ärendet igen vid sammanträde den 25 maj och 
beslutade enligt beslutrutans två första att-satser. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan. 

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. 
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

Protokoll från kommunfullmäktige 2011-03-10, § 42. 

Protokoll från skolnämnden 2011-04-27, § 63. 

Protokoll från skolnämnden 2011-05-25, § 74/ tjänsteskrivelse 2011-05-06. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-05-31, § 109. 

Yrkanden 
Susanne Norberg: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  förskolorna inför flexibel vistelsetid för 15-timmarsbarn med 3 dagar/5 
timmar och 5 dagar/3 timmar, 

att  inte införa en ökning av vistelsetiden från idag 15-timmar till 20 eller 25 
timmar med hänsyn taget till ökad arbetsbelastning samt 

att  motionen därmed är bifallen i den del som framgår av första att-satsen. 

 

Expeditioner 
Mikaela Johnsson, Roza Güclü Hedin och Johnny Gahnshag  

Skolnämnden 
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 115 Svar på motion från Jonny Gahnshag (S), Lena Johns-
son (S), Christer Falk (S) och Yvonne Jakobsson (S); 
Mer gemenskap kring maten 

Diarienummer KS 355/10 

Ärendet 

Jonny Gahnshag, Lena Johansson, Christer Falk och Yvonne Jakobsson, har 
i gemensam motion föreslagit att samtliga kommunens pensionärer som har 
hemtjänst och/eller måltidsservice ska ges möjlighet att äta på kommunens 
skolor. Förslaget syftar till att erbjuda bra mat och öka kontakterna både 
inom seniorledet och mellan generationerna. Kostenheten föreslås få i upp-
drag att tillsammans med omvårdnads- och skolförvaltningarna utreda och 
inkomma med förslag till åtgärder. 

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
förslag är enligt beslutrutans två första att-satser samt att motionen ska vara 
besvarad. 

Tidigare behandling 

Skolnämnden har den 28 oktober 2010, som eget yttrande översänt skolför-
valtningens kartläggning av möjligheterna att vid sina serveringsställen er-
bjuda pensionärer lunch i anslutning till skollunchen. Av yttrandet framgår 
att inte alla skolor kan ta emot externa lunchgäster. 

Omvårdnadsnämnden föreslår den 15 december 2010 med hänvisning till 
kommunens rätt att utan föregående individuell behovsprövning tillhanda-
hålla servicetjänster till personer som fyllt 67 år – att personer över 67 års 
ålder erbjuds möjlighet att äta på kommunens skolor. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan.  

Beslutsunderlag 
Motion från Jonny Gahnshag, Lena Johnsson, Christer Falk och Yvonne 
Jakobsson 2010-05-04. 

Protokoll från skolnämnden 2010-10-28, § 173/ tjänsteskrivelse 2010-10-18. 

Protokoll från omvårdnadsnämnden 2010-12-15, § 141/tjänsteskrivelse 
2010-12-02. 

Kommunstyrelseförvaltningens (arbetsmarknads- och integrationskontoret) 
tjänsteskrivelse 2011-04-19. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-04-06. 

Protokoll från allmänna utskottet 2011-05-18, § 58. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-05-31, § 110. 
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Kommunfullmäktige T§ 
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

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

Yttranden 
Catharina Hjortzberg-Nordlund, Katarina Gustavsson, Håkan Hammar, 
Lena Jonsson och Christer Falk yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  uppdra till kostenheten att fr.o.m. höstterminen 2011 erbjuda pensionä-
rer, som beviljats hjälp från kommunen, möjlighet att inta lunch i vissa 
av kommunens skolmatsalar. Driftstart ska ha föregåtts av samråd med 
ansvarig rektor på plats, 

att  uppdra åt kostenheten att i samråd med kommunstyrelseförvaltningen 
(ekonomikontoret) utarbeta prislista för pensionärslunch i skolmatsal att 
föreläggas kommunstyrelsen för godkännande samt 

att  motionen är bifallen. 

Expeditioner    
Jonny Gahnshag, Lena Johansson, Christer Falk och Yvonne Jakobsson 

Kommunstyrelseförvaltningen (arbetsmarknads- och integrationskontoret, 
ekonomikontoret, kostenheten) 

Skolnämnden 

Omvårdnadsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 116 Inrättande av tillfällig fullmäktigeberedning om Falu 
Demokratikommun 

Diarienummer KS 342/11 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) har fått i uppdrag av kommu-
nalråden att skriva fram ett förslag till beslut om inrättande av en tillfällig 
fullmäktigeberedning kallad ”Fullmäktigeberedning om Falu Demokrati-
kommun”. 

Med anledning därav har kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) skri-
vit fram en instruktion för den framtida fullmäktigeberedningen om Falu 
Demokratikommun. Instruktionen innehåller bland annat föreskrifter om 
beredningens mål, syfte och uppdrag, tid för genomförande av uppdrag samt 
val av ledamöter, val av ordförande, arvode och initiativrätt i kommunfull-
mäktige. 

I instruktionen för fullmäktigeberedning om Falu Demokratikommun anges 
tre huvuduppdrag: 

1.  upprätta en handlingsplan för demokrati- och medborgardialog, 

2.  upprätta ett styrdokument till grund för handlingsplan för demokrati- och  

     medborgardialog där handlingsplanens mål specificeras, samt 

3.  utreda politisk plattform och organisatorisk hemvist för de demokrati- 

     och medborgardialogfrågor som handlingsplanen aktualiserar genom att 

     upprätta ett särskilt styrdokument. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan.  

Tidigare behandling. 
Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-05-16. 

Protokoll från allmänna utskottet 2011-05-18, § 61. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-05-31, § 112. 

Yrkanden 
Susanne Norberg: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Maria Gehlin: Tillsätt nio ledamöter, en från varje parti, istället för tolv i 
övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Yttranden 
Jonny Gahnshag yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Susanne Norbergs yrkande om att tillsät-
ta 12 ledamöter mot Maria Gehlins yrkande om 9 ledamöter och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Susanne Norbergs yrkande. 

Omröstning begärs och ska genomföras enligt följande: 

Ja-röst för bifall till Susanne Norbergs yrkande, (12 ledamöter). 

Nej-röst för bifall till Maria Gehlings yrkande, ( 9 ledamöter). 

Omröstningsresultat: 35 Ja-röster, 24 Nej-röster och 2 frånvarande (omröst-
ningslista bilaga § 116). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning om Falu Demokratikommun, 

att  anta Instruktion för tillfällig fullmäktigeberedning om Falu Demokrati-
kommun, daterat 2011-05-16; med ändring att den tillfälliga fullmäkti-
geberedningen tillåts verka fram till 2012-07-01 och § 6 att lyda; Inga 
ersättare utses. Vid särskilda tillfällen när ledamot är frånvarande med-
ges rätt för respektive parti att utse ersättare för att tjänstgöra i leda-
mots ställe. 
 I § 10 att lyda; Om ledamot är hindrad att delta i ett sammanträde får 
ersättare tillkallas av det parti ledamoten tillhör för att tjänstgöra i 
dennes ställe. 

att  utse Susanne Norberg (S), Anna Fält (S), Bruno Kaufman (MP), Linnea 
Risinger (MP), Svante Olsson (V), Erik Lidén Dalarud (V), Lilian 
Eriksson (M), Carl-Erik Nyström (C), Stefan Clarström (FAP), Lena 
Måg (FP), Katarina Gustavsson (KD) och Knut C.A. Scherman (SD)  
som ledamöter i fullmäktigeberedningen för Falu Demokratikommun, 

att  utse Bruno Kaufman (MP), som ordförande i fullmäktigeberedningen 
för Falu Demokrati-kommun, 

att  finansieringen för 2011 sker med 100 000 kronor genom Särskilda 
framtidssatsningar, samt 

att  finansieringen för 2012- 2014 hänskjuts till det pågående budgetarbetet 

Reservation 
Samtliga närvarnade ledamöter i Falupartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna 
och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Maria 
Gehlins yrkande. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Valda 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret, stadskansliet) 

Förtroendemannaregistret 

 



KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-06-09  Bilaga § 116 
  Ja Nej Av-  Ja  Nej  Av- 
    står     står 
    
1:e vice ordf Lars Broman (MP) X   

2:e vice ordf Lars-Erik Måg (FP)  X  

Jonny Gahnshag (S) X   

Susanne Norberg (S)  
 

X   

Renée Andersson (S)  
 

X   

Lena Johnsson (S)  X   

Christer Falk (S) X   

Ashti Azrafshan (S) Runo Nilsson (S) 
 

X   

Staffan Nilsson (S) Ingvar Sahlander (S) 
 

X   

Krister Johansson (S)  X   

Christina Knutsson (S)  X   

Arne Mellqvist (S)  X   

Berit Nyqvist (S)  
 

X   

Claes Mankler (S) X   

Monica Jonsson (S) 
 

X   

Lars Jerdén (S) Sven-Erik Bertell (S) X   

Margareta Källgren (S) X   

Mustafa Güclü (S) X   

Yvonne Nygårds (S)  X   

Ragnar Kroona (S) X   

Maria Silverplatz-Thunström (S) 
  

X   

Evert Karlsson (S)  X   

Carin Gustafsson (S) X   

Roger Jansson (S) Jonas Lennerthson (S) X   

Ev.eräsättare för Karl-Erik Pettersson (S)    

Richard Holmqvist (MP) X   

Linnea Risinger (MP) X   

Sara Ritäkt (MP)  X   

Ev.eräsättare för Lars Broman (MP)    

Krister Andersson (V) X   

Kicki Stoor (V) X   

Daniel Riazat (V)  X   

Stefan Nyrén (V) X   

    

Mikael Rosén (M)  X  

Christer Carlsson (M)  X  

Lilian Eriksson (M)   X  

Catharina Hjortzberg-Nordlund (M)  X  

Bo Wickberg (M)   X  

Christina Haggren (M)  X  

Jan-Olof Montelius (M)  X  

Annika Larsson (M)  X  

Erich Colberg (M)  
 

 X  

Sanna Jansson Nordqvist (M) 
Birgitta Hjertner (M) 

 X  

Göran Forsén (M)  X  

Alice Jensen Kjellberg (M) 
Kerstin Wåghäll (M) 

_ _ _ 

Lars Runsvik (M)   X  

Håkan Hammar (M)  X  

Mats Dahlström (C) X   

Agneta Ängsås (C) X   

Carl-Erik Nyström (C) 
 

 X  

Anna Hägglund (C) X   

Dan Westerberg (C)  
Kristina Wahlén (C) 

X   

Maria Gehlin (FAP)   X  

Anders Pettersson (FAP)  X  

Sten H Larsson (FAP)  X  

Stefan Clarström (FAP)  X  

Åsa Nilser (FP)    X  

Ev.eräsättare för Lars-Erik Måg (FP) 
 

   

Katarina Gustavsson (KD)  X  

Ulrika Westin (KD) Håkan Nohrén (KD)  X  

Knut C.A. Scherman (SD)  X  

Ove Raskopp (SD)  X  

Anders Samuelsson (--) _ _ _ 

Ordförande Karl-Erik Pettersson (S) 
 

X   

                  Omröstningsresultat;          35     24 
                   Frånvarande; 2                      
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 117 Upphävande av detaljplanen för större delen av Sågmy-
ra tätort   

Diarienummer KS 176/07 

Ärendet 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott uppdrog den 14 april 2007 åt kom-
munstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) att upphäva detaljplanen 
eller upprätta ny detaljplan för de delar av Sågmyra, där gällande plan före-
skriver trafiklösningar, som inte längre är aktuella. 

Eftersom vägar måste vara sammanhängande från en korsning till nästa, tog 
kommunen på sig att finansiera denna planprocess, till skillnad från plan-
ärenden som syftar till att tillgodose fastighetsägares önskemål angående 
den egna fastigheten, vilka bekostas av respektive fastighetsägare. Efter 
utredning kom stadsbyggnadskontoret fram till att det bästa alternativet är 
att detaljplanen upphävs för större delen av Sågmyra tätort. Outnyttjade 
byggrätter har dock bibehållits planlagda, om inte fastighetsägarna motsatt 
sig detta, liksom idrottsplatsen, viktig parkmark och en outbyggd men ange-
lägen vägsträckning. 

Förslaget till upphävande är av principiellt intresse, eftersom det innebär att 
större delen av Sågmyra tätort kommer att sakna detaljplanereglering. Upp-
hävandet bör därför beslutas av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 23 november 2010, 
som samrådsyttrande i ärendet, lämna förslaget till planupphävande utan 
erinran. Byggnadsnämnden beslutar den 5 maj 2011, med omedelbar juster-
ing, göra en mindre revidering av förslaget till planupphävande samt att 
därefter godkänna förslaget för antagande. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-05-05 med bilagor. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 74. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-05-31, § 113. 

Yrkanden 

Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  detaljplanen för större delen av Sågmyra tätort upphävs. 
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 118 Antagande av detaljplan för Högskolan Dalarna mm på 
Lugnet 

Diarienummer KS 379/09 

Ärendet 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott (KSU) beslutade den 17 juni 2009 att 
ge kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) i uppdrag att upp-
rätta en detaljplan för Högskolan Dalarna mm på Lugnet. Syftet är bl a att 
göra det möjligt att bygga till nuvarande högskolebyggnad med ett nytt bib-
liotek. Planen omfattar även Sveriges Televisions nuvarande lokaler. Dessa 
kommer att tas över av Elsborgskyrkan, som planerar att bygga till de be-
fintliga lokalerna med en kyrksal/konferenslokal.  

Under planarbetet har KSU den 19 oktober 2010 yttrat sig över ett samråds-
förslag, som man lämnat utan erinran, samt beslutat att de preliminära kost-
nader som redovisades skulle hanteras i den fortsatta budgetberedningen.  

Planarbetet och de ekonomiska konsekvenserna har även behandlats på 
stadsbyggnadsberedningen vid flera tillfällen. Byggnadsnämnden godkände 
vid sitt sammanträde den 7 april 2010 detaljplanen för antagande. Detaljpla-
nens genomförande förutsätter att flera avtal tecknas med berörda fastig-
hetsägare i området och att kommunala medel avsätts för bl.a gatuombygg-
nad. Dessa frågor behandlas i ett separat ärende som följer detaljplanen till 
antagande.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-05-03 med antagandehandlingar. 

Protokoll från byggnadsnämnden 2011-04-07, § 56. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 76. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-05-31, § 114. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  anta detaljplan för Högskolan Dalarna mm på Lugnet. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret)  
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 119 Godkännande att starta upphandling av nytt Högskole-
bibliotek på Lugnet 

Diarienummer KS 386/11 

Ärendet 
Högskolan Dalarna hyr av Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet 
KB (nedan Lugnet KB) högskolebyggnaden på Lugnet. Lugnet KB är ett 
kommanditbolag (handelsbolag) där Falu kommuns Förvaltning AB är 
kommanditdelägare och Falu kommun är komplementär. 
Hyresavtalet förhandlades om år 2008 och löper nu till år 2023 med för-
längningsklausuler. 
Under de senaste åren har det pågått en diskussion mellan Lugnet KB och 
Högskolan Dalarna om att bygga ett nytt bibliotek för högskolans behov. 
Parallellt med detta har det förts förhandlingar med Högskolan Dalarna om 
ett långsiktigt hyresavtal för biblioteket. 
För att få en långsiktighet i hyresförhållandet i syfte att trygga investeringen 
för Lugnet KB har Högskolan gått in till regeringen för att få tillstånd till ett 
20-årigt hyresavtal. 
En förutsättning för byggnationen är att det träffas ett hyresavtal mellan 
Högskolan Dalarna och Lugnet KB som tryggar investeringen och bolaget 
anhåller nu om att kommunfullmäktige i Falun ger klartecken att lämna ut 
byggnationen på anbud.  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är enligt beslutsrutan. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-11. 

Protokoll styrelsesammanträde Fastighetsbolaget Högskolefastigheten Lug-
net KB 2011-05-13.  

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 77. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-05-31, § 115. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna att upphandling av högskolebiblioteket får göras. 



 32 (67) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

119
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Högskolan Dalarna  

Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB 

Kommunstyrelseförvaltningen (kommundirektör, ekonomikontoret) 
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 120 Köp av del av fastigheten Falun Köpmannen 12 

Diarienummer KS 685/10 

Ärendet 
Enligt förslag till köpekontrakt köper Falu kommun del av fastigheten 
Köpmannen 12 av Masmästaren Dalarna HB för en köpeskilling om 
6.000.000 kronor. Köpet avser den del av fastigheten som belades med riv-
ningsförbud i den detaljplan som upprättades 2009.  
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) kommer då köpet 
genomförts omgående påbörja en försäljningsprocess.  

Förutom köpeskillingen innebär köpet kostnader för fastighetsbildning och 
lagfart om ca 270.000 kronor. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan med tillägg av följande att-satser från kommunstyrelseförvalt-
ningen (ekonomikontoret) till kommunstyrelsens sammanträde,  
att investeringen ska ske genom omfördelning inom kommunens beslutade 
investeringsram för 2011 samt  
att ge kommunstyrelsen (kommunstyrelseförvaltningen ekonomikontoret) i 
uppdrag att till kommunfullmäktige i september lämna förslag på omfördel-
ning 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-05-02. 

Protokoll från fastighetsutskottet 2011-05-18, § 18. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-05-31, § 116. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag med instämmande av Mats Dahlström: Bifall till kommun-
styrelsens förslag som innebär att köpeskillingen är 6 miljoner kronor. 

Mikael Rosén och Maria Gehlin: Köpeskillingen ska vara 4,5 miljoner kro-
nor, i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ove Raskopp: Återremiss med motivering att fastigheten rivs och att åter-
uppbyggnad görs med passande funktionellt hus. 

Yttranden 
Lars Broman yttrar sig i ärendet. 
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena i ordning nedan vilket kom-
munfullmäktige godkänner.  

Ordföranden ställer först proposition på att ärendet avgörs idag mot Ove 
Raskopps yrkande om återremiss och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Jonny Gahnshags med fleras 
yrkande mot Mikael Roséns med fleras yrkande gällande köpeskillingen och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Jonny Gahnshags med fleras 
yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för 
bifall till Jonny Gahnshags med fleras yrkande (6 milj. kr.) och Nej-röst för 
bifall till Mikael Roséns med fleras yrkande (4,5 milj. kr.).  

Omröstningsresultat: 35 Ja-röster, 22 Nej-röster, 2 avstår och 2 frånvarande 
(omröstningslista bilaga § 120). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna avtal med Masmästaren Dalarna HB avseende köp av del av 
fastigheten Falun Köpmannen 12, 

att  köpet innebär en utökning av investeringsbudgeten 2011 med 6.270.000 
kronor,  

att  köpet ska belasta investeringsprojektet 90400, allmänna markreserven,  

att  investeringen ska ske genom omfördelning inom kommunens beslutade 
investeringsram för 2011 samt  

att  ge kommunstyrelsen (kommunstyrelseförvaltningen ekonomikontoret) i 
uppdrag att till kommunfullmäktige i september lämna förslag på om-
fördelning 

Expeditioner 
Masmästaren Dalarna HB 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 



KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-06-09  Bilaga § 120 
  Ja Nej Av-  Ja  Nej  Av- 
    står     står 
    
1:e vice ordf Lars Broman (MP)  X  

2:e vice ordf Lars-Erik Måg (FP)  X  

Jonny Gahnshag (S) X   

Susanne Norberg (S) Mariann Prosell (S) 
 

X   

Renée Andersson (S)  
 

X   

Lena Johnsson (S)  X   

Christer Falk (S) X   

Ashti Azrafshan (S) Runo Nilsson (S) 
 

X   

Staffan Nilsson (S) Ingvar Sahlander (S) 
 

X   

Krister Johansson (S)  X   

Christina Knutsson (S)  X   

Arne Mellqvist (S)  X   

Berit Nyqvist (S)  
 

X   

Claes Mankler (S) X   

Monica Jonsson (S) 
 

X   

Lars Jerdén (S) Sven-Erik Bertell (S) X   

Margareta Källgren (S) X   

Mustafa Güclü (S) X   

Yvonne Nygårds (S)  X   

Ragnar Kroona (S) X   

Maria Silverplatz-Thunström (S) 
  

X   

Evert Karlsson (S)  X   

Carin Gustafsson (S) X   

Roger Jansson (S) Jonas Lennerthson (S) X   

Ev.eräsättare för Karl-Erik Pettersson (S)    

Richard Holmqvist (MP) X   

Linnea Risinger (MP) X   

Sara Ritäkt (MP)  X   

Ev.eräsättare för Lars Broman (MP)    

Krister Andersson (V) X   

Kicki Stoor (V) X   

Daniel Riazat (V)  X   

Stefan Nyrén (V) X   

    

Mikael Rosén (M)  X  

Christer Carlsson (M)  X  

Lilian Eriksson (M)   X  

Catharina Hjortzberg-Nordlund (M)  X  

Bo Wickberg (M)   X  

Christina Haggren (M)  X  

Jan-Olof Montelius (M)   X 

Annika Larsson (M)  X  

Erich Colberg (M)  
 

 X  

Sanna Jansson Nordqvist (M) 
Birgitta Hjertner (M) 

 X  

Göran Forsén (M)  X  

Alice Jensen Kjellberg (M) 
Kerstin Wåghäll (M) 

_ _ _ 

Lars Runsvik (M)   X  

Håkan Hammar (M)  X  

Mats Dahlström (C) X   

Agneta Ängsås (C) X   

Carl-Erik Nyström (C) 
 

X   

Anna Hägglund (C) X   

Dan Westerberg (C)  
Kristina Wahlén (C) 

X   

Maria Gehlin (FAP)   X  

Anders Pettersson (FAP)  X  

Sten H Larsson (FAP)  X  

Stefan Clarström (FAP)  X  

Åsa Nilser (FP)    X  

Ev.eräsättare för Lars-Erik Måg (FP) 
 

   

Katarina Gustavsson (KD)  X  

Ulrika Westin (KD) Håkan Nohrén (KD)  X  

Knut C.A. Scherman (SD)  X  

Ove Raskopp (SD)   X 

Anders Samuelsson (--) _ _ _ 

Ordförande Karl-Erik Pettersson (S) 
 

X   

                  Omröstningsresultat;          35     22   2 
                   Frånvarande; 2                      
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 121 Antagande av Bostadsprogram 2012-2014 

Diarienummer KS 675/10 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att kommu-
nen antar ett Bostadsprogram för perioden 2012-2014. Programmet, som ska 
antas av kommunfullmäktige, med dess vision och mål ska utgöra grund för 
kommunens bostadsplanering och är tänkt att ligga fast under mandatperio-
den.  

Som komplement till Bostadsprogrammet finns även följande handlingar 
som ska godkännas av kommunstyrelsen och som kommer att förnyas i 
samband med budgetprocessen varje år: 

• Åtgärdsplan 

• Utbyggnadsplan 

Åtgärdsplanen beskriver vilka åtgärder som ska utföras för att målen ska nås 
och utbyggnadsplanen redovisar planerade bostadsprojekt för perioden 
2012-2014. 

Dessutom finns ett beslutsunderlag, ”Bostadsmarknaden i Falun” som är en 
beskrivning av hur bostadsmarknaden ser ut i Falun med statistik och annat 
underlag. Detta dokument kommer också att uppdateras årligen och finnas 
tillgängligt för intresserade på kommunens hemsida. 

Tidigare behandling 

Avstämningar har skett i kommunstyrelsens utvecklingsutskott den 15 feb-
ruari och 19 april i år. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan. Kommunstyrelsen beslutar  
vidare för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut  
att godkänna Åtgärdsplan och Utbyggnadsplan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-05-04 med bilagor/ reviderat till kommunstyrelsens sammanträde den 
31 maj 2011 enligt utvecklingsutskottets förslag. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 78. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-05-31, § 117. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  anta Bostadsprogram 2012-2014.    

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) för publicering  
som styrdokument på www.falun.se
 

http://www.falun.se/
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 122 Tidigareläggning av investeringen för Slättaskogens 
etapp två till 2011 

Diarienummer KS 343/09 

Ärendet 
Gator, vatten och avlopp m.m. byggs nu för den första etappen villatomter i 
Slättaskogen och de flesta av de 33 tomterna är sålda eller bokade. Kom-
munstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) bedömer att efterfrågan 
på nästa etapps 20 tomter kommer att vara stor och att det finns betydande 
samordningsvinster, såväl ekonomiska som praktiska, med att omedelbart 
fortsätta med utbyggnaden av nästa etapp. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan. 

Tidigare behandling 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 februari 2010, om igångsättningstill-
stånd för utbyggnaden av bostadsområdet Slättaskogen. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-05-03. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 79. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-05-31, § 118. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Enligt beslutsrutan. 

Yttranden 
Ove Raskopp yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  tidigarelägga investeringen för Slättaskogens etapp två till 2011, 

att  investeringen ska ske genom omfördelning inom kommunens beslutade 
investeringsram för 2011,  

att  ge kommunstyrelsen (kommunstyrelseförvaltningen ekonomikontoret) i 
uppdrag att till kommunfullmäktige i september lämna förslag på om-
fördelning samt 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

122
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att  paragrafen justeras omedelbart. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret och ekonomikonto-
ret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

123Fö
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 123 Förslag om revidering av taxa för kontroll enligt lagen 
om handel med vissa receptfria läkemedel 

Diarienummer KS 322/11 

Ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 26 november 2009, en ny taxa för kontroll 
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Det finns nu anled-
ning att revidera taxan. 

Miljönämndens beslut den 6 april 2011 är enligt beslutsrutan. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade att behandla timtaxan för samtliga taxeärenden 
§§ 119, 120, 121 och 122 samfällt och att vidare beslut i ärendet är enligt 
beslutsrutan. Beslutsunderlaget kompletterades till kommunstyrelsens sam-
manträde med en redogörelse av vad förslaget till beslut innebär ekonomiskt 
för skolnämnden och omvårdnadsnämnden. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från miljönämnden 2011-04-06 § 41/tjänsteskrivelse 2011-03-29. 

Taxa för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
2011-03-23. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 82. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-05-31, § 119. 

Delbeslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandes förslag att timtaxan för  
samtliga taxeärenden §§ 123, 124, 125 och 126 behandlas samfällt. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag med instämmande av Anna Hägglund och Richard Holmqvist: 
Bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket innebär en taxehöjning till 800 kr. 

Mikael Rosén: Oförändrad timtaxa, 700 kr och i övrigt bifall till kommun-
styrelsens förslag. 

Maria Gehlin och Sten H Larsson: Återremiss för att belysa vad beslutet 
innebär för kommunens övriga förvaltningar i ökade kostnader samt för att 
belysa hur mycket ytterligare intäkter som miljöförvaltningen får genom 
beslutet.  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

123Fö
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena i ordning nedan vilket kom-
munfullmäktige godkänner.  

Ordföranden ställer först proposition på att ärendet avgörs idag mot Maria 
Gehlin och Sten H Larsson yrkande om återremiss och finner att ärendet ska 
avgöras idag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för 
bifall till att ärendet avgörs idag och Nej-röst för bifall till Maria Gehlins 
med fleras yrkande om återremiss. 

Omröstningsresultat: 44 Ja-röster, 14 Nej-röster, 1 avstår och 2 frånvarande 
(omröstningslista bilaga § 123). 

Därefter ställer ordföranden proposition på Jonny Gahnshags med fleras 
yrkande mot Mikael Roséns med fleras yrkande gällande timtaxan och fin-
ner att kommunfullmäktige beslutar enligt Jonny Gahnshags med fleras yr-
kande. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  anta förslaget till reviderad taxa för kontroll enligt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel daterad 2011-03-23 samt 

att  taxan ska gälla från och med den 1 januari 2012. 

Reservation 
Samtliga närvarnade ledamöter i Moderaterna, Falupartiet, Folkpartiet, 
Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och från Centerpartiet Agneta 
Ängsås, Carl-Erik Nyström, Kristin Wahlén och Mats Dahlström reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Maria Gehlins med fleras yrkande. 

Expeditioner 

Miljönämnden 

 

 



KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-06-09  Bilaga § 123-126 
  Ja Nej Av-  Ja  Nej  Av- 
    står     står 
    
1:e vice ordf Lars Broman (MP) X   

2:e vice ordf Lars-Erik Måg (FP)   X 

Jonny Gahnshag (S) X   

Susanne Norberg (S) Mariann Prosell (S) 
 

X   

Renée Andersson (S)  
 

X   

Lena Johnsson (S)  X   

Christer Falk (S) X   

Ashti Azrafshan (S) Runo Nilsson (S) 
 

X   

Staffan Nilsson (S) Ingvar Sahlander (S) 
 

X   

Krister Johansson (S)  X   

Christina Knutsson (S)  X   

Arne Mellqvist (S)  X   

Berit Nyqvist (S)  
 

X   

Claes Mankler (S) X   

Monica Jonsson (S) 
 

X   

Lars Jerdén (S) Sven-Erik Bertell (S) X   

Margareta Källgren (S) X   

Mustafa Güclü (S) X   

Yvonne Nygårds (S)  X   

Ragnar Kroona (S) X   

Maria Silverplatz-Thunström (S) 
  

X   

Evert Karlsson (S)  X   

Carin Gustafsson (S) X   

Roger Jansson (S) Jonas Lennerthson (S) X   

Ev.eräsättare för Karl-Erik Pettersson (S)    

Richard Holmqvist (MP) X   

Linnea Risinger (MP) X   

Sara Ritäkt (MP)  X   

Ev.eräsättare för Lars Broman (MP)    

Krister Andersson (V) X   

Kicki Stoor (V) X   

Daniel Riazat (V)  X   

Stefan Nyrén (V) X   

    

Mikael Rosén (M) X   

Christer Carlsson (M) X   

Lilian Eriksson (M)  X   

Catharina Hjortzberg-Nordlund (M) X   

Bo Wickberg (M)  X   

Christina Haggren (M)  X  

Jan-Olof Montelius (M) X   

Annika Larsson (M) X   

Erich Colberg (M)  
 

 X  

Sanna Jansson Nordqvist (M) 
Birgitta Hjertner (M) 

X   

Göran Forsén (M) X   

Alice Jensen Kjellberg (M) 
Kerstin Wåghäll (M) 

_ _ _ 

Lars Runsvik (M)  X   

Håkan Hammar (M) X   

Mats Dahlström (C) X   

Agneta Ängsås (C)  X  

Carl-Erik Nyström (C) 
 

 X  

Anna Hägglund (C) X   

Dan Westerberg (C)  
Kristina Wahlén (C) 

 X  

Maria Gehlin (FAP)   X  

Anders Pettersson (FAP)  X  

Sten H Larsson (FAP)  X  

Stefan Clarström (FAP)  X  

Åsa Nilser (FP)    X  

Ev.eräsättare för Lars-Erik Måg (FP) 
 

   

Katarina Gustavsson (KD)  X  

Ulrika Westin (KD) Håkan Nohrén (KD)  X  

Knut C.A. Scherman (SD)  X  

Ove Raskopp (SD)  X  

Anders Samuelsson (--) _ _ _ 

Ordförande Karl-Erik Pettersson (S) 
 

X   

                  Omröstningsresultat;          44     14   1 
                   Frånvarande; 2                      
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

124
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 124 Förslag om revidering av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet 

Diarienummer KS 323/11 

Ärendet  
Kommunfullmäktige antog den 30 november 2006, en ny taxa för offentlig 
kontroll inom livsmedelsområdet. Taxan har sedan reviderats genom beslut i 
kommunfullmäktige den 11 december 2008. Det finns nu anledning att än 
en gång revidera taxan. 

Miljönämndens beslut den 6 april 2011 är enligt beslutsrutan. 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsen beslutade att behandla timtaxan för samtliga taxeärenden 
§§ 119, 120, 121 och 122 samfällt och att vidare beslut i ärendet är enligt 
beslutsrutan. Beslutsunderlaget kompletterades till kommunstyrelsens sam-
manträde med en redogörelse av vad förslaget till beslut innebär ekonomiskt 
för skolnämnden och omvårdnadsnämnden. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från miljönämnden 2011-04-06 § 38/tjänsteskrivelse 2011-03-29. 

Taxa för offentlig kontroll inom Livsmedelsområdet 2011-03-22. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 83. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-05-31, § 120. 

Yrkanden/Beslutsgång 
Se paragraf 123. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  anta förslaget till reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedels-
området daterad 2011-03-22 samt 

att   taxan ska gälla från den 1 januari 2012. 

Reservation 
Samtliga närvarnade ledamöter i Moderaterna, Falupartiet, Folkpartiet, 
Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och från Centerpartiet Agneta 
Ängsås, Carl-Erik Nyström, Kristin Wahlén och Mats Dahlström reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Maria Gehlins med fleras yrkande. 



 42 (67) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

124
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Miljönämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

125
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 125 Förslag om revidering av taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område 

Diarienummer KS 324/11 

Ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 11 december 2008, en ny taxa för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan har sedan reviderats genom 
beslut i kommunfullmäktige den 26 november 2009. Det finns nu anledning 
att än en gång revidera taxan. 

Miljönämndens beslut den 6 april 2011 är enligt beslutsrutan. 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsen beslutade att behandla timtaxan för samtliga taxeärenden 
§§ 119, 120, 121 och 122 samfällt och att vidare beslut i ärendet är enligt 
beslutsrutan. Beslutsunderlaget kompletterades till kommunstyrelsens sam-
manträde med en redogörelse av vad förslaget till beslut innebär ekonomiskt 
för skolnämnden och omvårdnadsnämnden. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från miljönämnden 2011-04-06 § 39/tjänsteskrivelse 2011-03-29. 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2011-03-22. 

Taxebilagor 1-3, 2011-03-22. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 84. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-05-31, § 121. 

Yrkanden/Beslutsgång 
Se paragraf 123. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  anta förslaget till reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbal-
kens område daterad 2011-03-22 samt 

att   taxan ska gälla från den 1 januari 2012. 

Reservation 
Samtliga närvarnade ledamöter i Moderaterna, Falupartiet, Folkpartiet, 
Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och från Centerpartiet Agneta 
Ängsås, Carl-Erik Nyström, Kristin Wahlén och Mats Dahlström reserverar 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

125
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

sig mot beslutet till förmån för Maria Gehlins med fleras yrkande. 

Expeditioner 
Miljönämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

126
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 126 Förslag om revidering av taxa för tillsyn inom strål-
skyddslagens område 

Diarienummer KS 325/11 

Ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 26 november 2009, en ny taxa för tillsyn 
inom strålskyddslagens område. Det finns nu anledning att revidera taxan. 

Miljönämndens beslut den 6 april 2011 är enligt beslutsrutan. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade att behandla timtaxan för samtliga taxeärenden 
§§ 119, 120, 121 och 122 samfällt och att vidare beslut i ärendet är enligt 
beslutsrutan. Beslutsunderlaget kompletterades till kommunstyrelsens sam-
manträde med en redogörelse av vad förslaget till beslut innebär ekonomiskt 
för skolnämnden och omvårdnadsnämnden. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från miljönämnden 2011-04-06 § 40/tjänsteskrivelse 2011-03-29. 

Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område 2011-03-30. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 85. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-05-31, § 122. 

Yrkanden/Beslutsgång 

Se paragraf 123. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  anta förslaget till reviderad taxa för tillsyn inom strålskyddslagens om-
råde daterad 2011-03-30 samt  

att  taxan ska gälla från den 1 januari 2012. 

Reservation 

Samtliga närvarnade ledamöter i Moderaterna, Falupartiet, Folkpartiet, 
Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och från Centerpartiet Agneta 
Ängsås, Carl-Erik Nyström, Kristin Wahlén och Mats Dahlström reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Maria Gehlins med fleras yrkande. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

126
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Miljönämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

127
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 127 Antagande av Falu kommuns program för kvinnofrid - 
mot våld i nära relationer 

Diarienummer KS 73/11 

Ärendet 
Falu kommuns program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer, utgörs 
av en programdel som föreslås av socialförvaltningen att antas av kommun-
fullmäktige. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 18 januari 
2011 att skicka förslag till handlingsprogram för kvinnofrid på remiss. Re-
misstiden gick ut den 31 mars 2011 och fem remissinstanser har yttrat sig. 
Dessa har inte haft något att erinra gentemot programdelen. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens förslag 2011-04-21/programdel, faktadel och samråds-
redogörelse. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 86. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-05-31, § 123. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  anta Falu kommuns program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer, 
daterad 2011-04-21 med följande justering; 
-  texten på sidan 4 i programmet, andra underrubriken under avgräns-
ningar ändras till Mäns våld mot kvinnor samt att ordet annan stryks i 
stycket under. 

Expeditioner 
Socialnämnden för publicering  
på www.falun.se
  

http://www.falun.se/
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

128
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 128 Bildande av Lugnets Utvecklings- och Förvaltnings AB 

Diarienummer KS  389/11 

Ärendet 
Revisorerna påtalade i en revisionsrapport år 2010 att det fanns otydligheter 
i vilken styrning och ledning som tillämpas på Lugnetanläggningarna och 
visade på behovet av att ta fram en strukturerad plan för investeringar och 
underhåll på Lugnet. 

I november 2010 beslutade kommunstyrelsen bland annat att tillsätta en 
arbetsgrupp med uppgift att skyndsamt ta fram en förnyad strategisk plan 
för Lugnets utveckling.  

Gruppen har bestått av presidierna i kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
och trafik- och fritidsnämnden. I gruppen har även chefen för trafik och fri-
tidsförvaltningen, Lugnetchefen, ekonomichefen, kommunjuristen och 
kommundirektören ingått. 

Under arbetet kan konstateras att den strategiska plan som fastställdes år 
2002 alltjämt har bärighet och att det således inte finns något direkt behov 
av att omarbeta planen. Gruppen har istället koncentrerat arbetet på att hitta 
ett lämpligt sätt att styra och leda verksamheterna på Lugnet. I detta arbete 
har även den motion som socialdemokraterna lade i april 2010 ”Lugnetan-
läggningen i ett framtidsperspektiv” tjänat som ett underlag.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att man bildar ett utvecklings- och 
förvaltningsaktiebolag för Lugnetanläggningarna med uppgift att äga och 
förvalta anläggningarna inom Lugnetområdet men även att vara en aktiv 
aktör i utvecklings- och exploateringsfrågor inom Lugnetområdet. 

Förslag till bolagsordning och ägardirektiv har reviderats inför kommunsty-
relsens sammanträde. 

Tidigare behandling 
Revisionsrapporten har behandlats i kommunstyrelsen den 16 november 
2010. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan. 
Kommunstyrelsen beslutar vidare för egen del under förutsättning av kom-
munfullmäktiges beslut att  uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att 
genomföra bildandet av bolaget, att  uppdra åt kommunstyrelseförvaltning-
en att återkomma med erforderliga ändringar i trafik- och fritidsnämndens 
reglemente och eventuellt i kommunstyrelsens reglemente samt att  uppdra 
åt kommunstyrelseförvaltningen att i samråd med bolagets styrelse bereda 
övriga erforderliga frågor med anledning av bolagets bildande. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

128
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-09 med bilagor, 
Strategisk plan Lugnet, granskning av Lugnet- ledning och styrning, (revi-
derat) förslag till bolagsordning och ägardirektiv.   

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 87. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-05-31, § 124. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag med instämmande av Lars-Erik Måg, Bo Wickberg och 
Mikael Rosén: Bifall enligt beslutsrutan. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  bilda ett helägt kommunal bolag benämnt Lugnets Utvecklings- och 
Förvaltnings Aktiebolag, 

att  aktiekapitalet i Lugnets Utvecklings- och Förvaltnings AB ska vara 
100.000 kr, 

att  finansiera aktiekapitalet 100.000 kr från rörelsekapitalet, 

att  godkänna bolagsordning,  

att  utse Jonny Gahnshag (S), Mikael Rosén (M), Sören Johansson (V), Ca-
roline Nyberg-Wass (S) och Sten H Larsson (FAP) som ordinarie sty-
relseledamöter och Peo Karlström (S), Jonas Åsenius (MP), Krister An-
dersson (V), Joakim Storck (C) och xxx till styrelsesuppleanter för tiden 
intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa allmänna val till 
kommunfullmäktige, 

att  utse Jonny Gahnshag (S) till ordförande och Mikael Rosén (M) som 
vice ordförande i bolaget för samma period som för bolagets styrelse, 

att  utse en lekmannarevisor för samma period som för bolagets styrelse, 

att  uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra bildandet av bolaget, 

att  uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med 
erforderliga ändringar i reglementet för trafik- och fritidsnämnden och 
eventuellt kommunstyrelsens reglemente med anledning av bolagets 
bildande samt 

att  uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med 
övriga frågor med anledning av bolagets bildande. 

Protokollsanteckning 
Val av lekmannarevisor och kvarvarande ersättare för oppositionen kommer 
att göras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 
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  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (kommundirektör, ekonomikontor) 

Valda 

Förtroendemannaregistret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 129 Godkännande av organisatorisk hemvist för Dalarnas 
kollektivtrafikmyndighet 

Diarienummer KS 269/11 

Ärendet 
Med anledning av förändringar i lagstiftningen för kollektivtrafik ska det 
från och med den 1 januari 2012 finnas en kollektivtrafikmyndighet i varje 
län i Sverige. Kollektivtrafikmyndigheten ska ansvara för och överta de be-
fogenheter som nuvarande trafikhuvudmän inom kommuner och landsting 
har avseende den allmänna trafiken.   

Förhandlingar har förts mellan Landstinget Dalarna och Region Dalarna om 
var ansvaret för bildande av kollektivtrafikmyndighet ska ligga. Dessa för-
handlingar har resulterat i att Region Dalarna axlar detta uppdrag. Med an-
ledning därav har Region Dalarna inkommit med en skrivelse angående 
bildande av kollektivtrafikmyndighet samt förslag till beslut om ändring i 
förbundsordning. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Region Dalarna angående bildande av Dalarnas kollektivtra-
fikmyndighet samt förslag till kommuner och landsting angående kollektiv-
trafikmyndighet 2011-03-22. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-05-05. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 88. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-05-31, § 125. 

Yrkanden 
Karl-Erik Petersson: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  Region Dalarna blir organisatorisk hemvist för Dalarnas kollektivtra-
fikmyndighet med start 2012-01-01 samt 

att  godkänna följande två tillägg i kursiv stil i förbundsordningen för Regi-
on Dalarna: 

      § 2 Förbundets uppgifter – vara regional kollektivtrafikmyndighet för 
Dalarnas län, 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

129
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

      § 12 Kostnadstäckning – Vad avser kostnaderna för kollektivtrafiken ska 
särskilt avtal träffas mellan medlemmarna. 

 

Expeditioner 
Region Dalarna 

Trafik- och fritidsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

130
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 130 Godkännande av byte av logotyp för Falu kommun samt 
plan för genomförandet 

Diarienummer KS 280/11 

Ärendet 
Direktionen för Region Dalarna presenterade i december 2010 nya tänkta 
logotyper för Dalarnas kommuner, Landstinget Dalarna samt Högskolan 
Dalarna. Direktionen hade fattat beslut under hösten 2010 att samtliga 
kommuner i Dalarna, Landstinget Dalarna samt Högskolan Dalarna, skulle 
rekommenderas att byta ut sina nuvarande logotyper mot de nya logotyper-
na.  

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) förslag är enligt beslutsrutan. 

Tidigare behandling 
Region Dalarna presenterade beslut och bakgrund till det rekommenderade 
logotypebytet för kommunstyrelsen den 29 mars 2011. Kommunstyrelsen 
beslutade även att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliets 
informationsavdelning) att arbeta fram förslag på hur implementeringen av 
det nya varumärket, i enlighet med beslut i Region Dalarna den 9 december 
2010, ska genomföras i Falu kommun och redovisa uppdraget inför ut-
vecklingsutskottets sammanträde den 17 maj 2011. 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet/informationsavdelningen) 
tjänsteskrivelse 2011-05-03. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2011-05-05. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-05-17, § 89. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-05-31, § 126. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag med instämmande av Lars Broman, Mikael Rosén, Christina 
Knutsson, Lars-Erik Måg, Knut C.A Scherman, Katarina Gustavsson och Mats 
Dahlström: Bifall till kommunstyrelsens förslag 
Jan-Olof Montelius, Maria Gehlin, Sten H Larsson och Håkan Nohrén: Av-
slag 

Yttranden 
Richard Holmqvist yttrar sig i ärendet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

130
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfull-
mäktige beslutar i enlighet med Jonny Gahnshags med fleras yrkande. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna ett byte av Falu kommuns nuvarande logotyp mot den av Re-
gion Dalarna föreslagna logotypen så att denna fortsättningsvis blir 
kommunens officiella logotyp samt 

att  uppdra till kommunstyrelsen (kommunstyrelseförvaltningens stadskans-
lie/informationsavdelningen) att genomföra logotypbytet i enlighet med 
tidplanen i tjänsteskrivelsen 2011-05-03. 

Reservation 
Samtliga närvarnade ledamöter i  Falupartiet och  Jan-Olof Montelius, Mo-
deraterna, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget med fleras yrkan-
de. 

Expeditioner 
Region Dalarna 

 

 

 

 

 



 55 (67) 
 

Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

131
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 131 Godkännande av förnyat avtal med Folkets Hus 

Diarienummer KS 684/10 

Ärendet 
Falu kommun har sedan många år tillbaka avtal med Folkets Hus om årligt 
driftsstöd. Det senaste avtalet har gällt i 10 år och löper ut den 14 juni 2011.  

Tidigare behandling 
Kommunstyrelseförvaltningens lämnade förslag till nytt avtal till utveck-
lingsutskottets sammanträde den 18 januari 2011 med begäran om komplet-
tering lämnades ärendet vidare till kommunstyrelsen som sedan beslutade 
om återremiss för en grundlig analys med erforderligt beslutsunderlag och 
med förslag till alternativa lösningar.  

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) lämnar kompletterande 
information i ärendet den 3 maj 2011.  
Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan. Kommunstyrelsen beslutar 
vidare för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut at-
t  kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) får i uppdrag att till-
sammans med Föreningen Falu Folkets Hus ta fram förslag till alternativt 
ägande av fastigheten senast 2011-12-01. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-11-24. 

Förslag till avtal 2010-11-24. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2011-01-18, § 13. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-02-01, § 9. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2011-05-
03/Folkets Hus Årsmöteshandlingar 2011. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-05-31, § 127. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag med instämmande av Mikael Rosén och Sten H : Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  teckna ett ettårigt avtal avseende driftstöd om 5,5 mkr med Föreningen 
Falu Folkets Hus ekonomisk förening. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

131
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Protokollsanteckning 
Ordförande Karl-Erik Pettersson anmäler jäv och deltar inte i överläggning 
och beslut. 

Expeditioner 
Föreningen Falu Folkets Hus 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

132 G
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 132 Godkännande av förvärv av fastigheten Hälsinggården 
1:44 och begäran om planuppdrag 

Diarienummer KS 219/11 

Ärendet 
Begäran om inlösen av fastigheten har inkommit till kommunen. Fastighe-
ten ligger inom detaljplanerat område avsett för allmän plats/parkmark. Fas-
tigheten är bullerstörd och bostadshuset ligger endast 6 meter från riksväg 
80. Ungefär en tredjedel av fastigheten belastas av riksvägen. För att mini-
mera kommunens förlust i inlösensituationen föreslås att ny detaljplan för 
fastigheten upprättas som stödjer befintlig markanvändning. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är enligt 
beslutsrutan med tillägg av följande att-satser från kommunstyrelseförvalt-
ningen (ekonomikontoret) till kommunstyrelsens sammanträde  
att investeringen ska ske genom omfördelning inom kommunens beslutade 
investeringsram för 2011 samt  
att ge kommunstyrelsen (kommunstyrelseförvaltningen ekonomikontoret) i 
uppdrag att till kommunfullmäktige i september lämna förslag på omfördel-
ning 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsens förslag är enligt beslutsrutan. Kommunstyrelsen beslutar  
för egen del under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut,  
att  markchefen ges i uppdrag att underteckna kontrakt och genomföra förvär- 
vet i enlighet med upprättat köpekontrakt, 
att  kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) ges i uppdrag att  
upprätta förslag till detaljplan för Hälsinggården 1:44, under förutsättning att  
de aspekter som behandlas i stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse beaktas, 
att  planarbetet bekostas av kommunen samt 
att detta planuppdrag inte innebär någon slutligt ställningstagande i sakfrågan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2011-05-18. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2011-05-31, § 128. 

Yrkanden 

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

132 G
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  godkänna förvärvet av fastigheten Falun Hälsinggården 1:44 för 
1 200 000 kronor, 

att  förvärvet (1 251 825 kr inkl lagfartskostnad) ska belasta investerings-
projekt 90 400, allmänna markreserven, 

att  investeringen ska ske genom omfördelning inom kommunens beslutade 
investeringsram för 2011 samt  

att  ge kommunstyrelsen (kommunstyrelseförvaltningen ekonomikontoret) i 
uppdrag att till kommunfullmäktige i september lämna förslag på om-
fördelning. 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret)  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 
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  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 133 Entledigande av Frida Azadi (S) som ersättare i kom-
munfullmäktige 

Diarienummer KS 2/11 

Ärendet 
Frida Azadi har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i kom-
munfullmäktige.   

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Frida Azadi daterad 2011-05-19. 

Yrkanden 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  entlediga Frida Azadi (S) från uppdraget som ersättare i kommunfull-
mäktige. 

Expeditioner 
Länsstyrelsen Dalarna inkl. avsägelse. 

Frida Azadi  

Förtroendemannaregistret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 
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  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 134 Entledigande av Mikael Rosén som ersättare i Region 
Dalarna för Falu kommun 

Diarienummer KS 2/11 

Ärendet 
Avsägelse från Mikael Rosén som ersättare i Region Dalarna för Falu kom-
mun med anledning av att han blivit invald i Region Dalarnas direktion av 
Landstinget Dalarna. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Mikael Rosén daterad 2011-05-31. 

Yrkanden 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  entlediga Mikael Rosén (M) från uppdraget som ersättare i Region Da-
larna för Falu kommun samt  

att  utse Christina Haggren (M) som ersättare i Region Dalarna.  

 

Expeditioner 
Mikael Rosén 

Christina Haggren 

Förtroendemannaregistret 

Region Dalarna 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

135Sv
  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 135 Svar på interpellation från Maria Gehlin (FAP) och Sten 
H Larsson (FAP) ställd till kommunstyrelsens ordföran-
de Jonny Gahnshag; Rödgrön solidaritet kostar Falu-
borna skattemedel och utestänger oppositionen!? 

Diarienummer 4/11 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamöterna Maria Gehlin och Sten H Larsson ställer i 
en interpellation till kommunalrådet Jonny Gahnshag en rad frågor; (se bila-
ga § 135). 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Maria Gehlin och Sten H Larsson 2011-05-16 (bilaga § 
135). 

Svar från Jonny Gahnshag 2011-06-07 (bilaga § 135). 

Delbeslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  interpellationen får ställas. 

Yttranden 
Jonny Gahnshag redogör för sitt svar på interpellationen. 

Maria Gehlin och Sten H Larsson tackar för svaret och kommenterar det-
samma. 

I debatten yttrar sig Richard Holmqvist, Daniel Riazat, Krister Andersson, 
Krister Johansson, Mats Dahlström och Linnéa Risinger.  

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

Expeditioner 
Maria Gehlin  
Sten H Larsson 

 

 



Interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag (s) 
 
Rödgrön solidaritet kostar Faluborna skattemedel och utestänger 
oppositionen! 
 
”Solidaritet (av latinets solidum, hela summan, kapitalet) innebär för kollektivet att 
gemensamt ta ansvar för något, inbördes gemenskap, att i egenskap av del av en grupp verka 
hänsynsfullt utan egenintresse för denna grupps bästa” (från Wikipedia).  
De rödgröna politikerna vill ofta hävda sin solidaritet och allt man politiskt arbetar för utan 
något egenintresse. Frågan är bara vilken grupp de rödgröna känner solidaritet för? 
  
Falun är en stad där väljarnas sympatier väger väldigt jämt  mellan de olika politiska blocken 
Detta har resulterat i att majoriteten skiftar varannan mandatperiod sedan åratal tillbaka. För 
att politiska beslut ska bli långsiktiga och inte enbart överleva en fyraårsperiod så har Faluns 
politiker sedan generationer tillbaka valt att skapa en kultur där man försöker fatta breda 
beslut över blockgränser. Majoriteten försöker ständigt ge oppositionen insyn och känna 
delaktighet. För nästa mandatperiod kan förutsättningarna vara det motsatta.  
 
Inför varje mandatperiod så tillsätter Kommunstyrelsen en parlamentarisk ledningsgrupp 
(PLG). Gruppens uppgift är att i god tid innan kommande val göra en översyn av den politiska 
organisationen, arvoden, partistöd osv. Poängen med att översynen och beslutet görs innan 
valet är att ingen vid det tillfället vet valets utgång och därmed kan Faluns politiker inte prata i 
egen sak eller skapa fördelar för sitt eget parti. Så gjordes även inför den här mandatperioden. 
PLG förslag antogs av Kommunfullmäktige. Socialdemokraterna drev bland annat frågan om 
höjt partistöd inför den här mandatperioden, en linje som ”majoriteten av ledamöter” i 
Kommunfullmäktige gick på.  
 
Vi tror att de flesta sedan lång tid tillbaka accepterat de här spelreglerna. Accepterat att det 
utifrån Falubornas valresultat är respektive ordförandes ansvar att politiskt leda en verksamhet 
och bli arvoderade för det arbetet. De stora styrelserna/nämndernas (KS, skolnämnd, 
socialnämnd, omvårdnadsnämnd) respektive ordförande har haft tillgång till ett eget rum, 
telefon och dator. Hos oppositionen har endast ett oppositionsråd haft den förmånen. Som 
ordförande och oppositionsråd så ingår vissa uppdrag/arbetsuppgifter och föranleder därför 
inget extra arvode.  
De övriga cirka 100 fritidspolitikerna har rätt till arvode och förlorad arbetsinkomst vid faktiskt 
deltagande på möten som man är vald till. 
 
Vi är flera politiker som lägger ner mycket tid helt helt utan ekonomisk ersättning för 
Falubornas skull och för den sak vi tror på. Flera fritidspolitiker har "kontoret i ryggsäcken" och 
lånar en stationär dator på Stadskansliet med tillhörande skrivare. Datorn nyttjas av både 
majoritet och opposition. 
Vid ett tillfälle frågade Maria G (fap) Kommunstyrelsens ordförande (s) om vi inte kunde inreda 
"ett hörn" med 1-2 datorer som är öppen för oss fritidspolitiker och politiker med låga arvoden 
(och som därmed inte har eget rum). Svaret från Kommunstyrelsen ordförande (s) var att "ska 
inte partistödet täcka den utgiften?". Marias (fap) kontrasvar var att ”Falu kommun har flera 
partier som är så små att man vare sig har råd med lokal eller dator till skillnad från de stora 
partierna”. Socialdemokraterna kan dessutom anses ha ett extra partistöd jämfört med oss 
andra då man hyr sin partilokal i Folkets Hus, vilket är "hyressubventionerat" av Falu Kommun 
med över 5 mkr. 
Det har dessutom varit på gång att ge Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsens ledamöter 
bärbara datorer istället för pappershandlingar inför mötena. Då det blev för dyrt diskuterar 
man istället att ge ledamöterna digitala läsplattor alternativt datorer till en begränsad grupp 
politiker.  
 
Knappt hade de rödgröna vunnit valet 2010 i Falun innan man började göra om de politiska 
spelreglerna och gynna sina egna rödgröna politiker. 

• Man ändrade den politiska strukturen och gav bland annat vice ordförande mera 
inflytande och ekonomisk ersättning.  Man drog igång ”Demokratistad Falun” och 



brydde sig inte ens om att inventera vad som faktiskt redan finns eller tidigare provats 
(tex. ungdomsråd, elevråd som remissinstans, utbildning av elevråd, 
ungdomsambassadörer, rådslag, e-falun, medborgarförslag, cesam/losam, 
ungdomsting, medborgarkontor, mm) "Demokratistad Falun skulle inte kosta något 
extra hette det" ändå vittnar budgetdialogen om en årlig merkostnad på 1,3 mkr.   

• Förutom det så påtalar Kultur och ungdomsnämndens vice ordförande (mp) att hon är 
ett slags "Demokratiråd" med extra ansvar för barn och ungdomsdemokrati. Oklart är 
hur hennes mandat ser ut och på vilket sätt den rödgröna majoriteten tänker ersätta 
henne. Hon har skaffat sig ett kontorsrum i stadhuset och troligtvis dator. 

• Sen har man lyckats inrätta ett sk "Miljöråd" (mp) som har skaffat sig ett eget 
kontorsrum och dator.  

• Kommunstyrelsens utvecklingsutskotts vice ordförande (v) har även han inrättat ett 
kontorsrum i stadshuset och troligtvis dator. 

• Brottsförebyggande rådet har tidigare haft ett kommunalråd som ordförande. 
Uppdraget har ingått i befintligt arvode. Från och med årsskiftet så leds 
Brottsförebyggande rådet av en s-politiker, vilken inte är en av kommunalråden. 

• Sedan förra mandatperioden så inrättades ett gruppledarträff på PLG:s inrådan. Där 
möts (och arvoderas) med jämna mellanrum alla partiers gruppledare för att i 
samförstånd diskutera strategiska frågor för Falun. Miljöpartiet har senaste veckorna 
lyckats öka sin delaktighet med 100% genom att utse två språkrör, precis som på 
riksplanet 

• Skolnämndens 1:vice ordförande (s) har hämtat ut en dator på skolförvaltningens 
bekostnad. 

• Skolnämndens ordförande (v) har redan hunnit skicka sin 1:e vice ordförande (s) på 
utbildningar, konferenser och ersatt verksamhetsbesök för tusentals kronor utan att 
oppositionen ens har blivit tillfrågade. Nu har dess utsvävningar upphört sedan 
oppositionen påtalat olämpligheten för den rödgröna majoriteten. 

 
För att få ett bra "flyt" i kommunen beslutsfattande så har det sedan år tillbaka funnits en 
"informell kultur" att låta Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen få planera in sina möten 
först inför det kommande året. Övriga nämnder får sedan planera sina möten utifrån KS/KF:s 
mötesplan. 

• Skolnämndens ordförande (v) planerar sin egen agenda och förlägger presidiemöten så 
att det ska passa skolförvaltningens tjänstemän. När vi påtalar för skolnämndens 
ordförande (v) och kommunstyrelsen ordförande (s) att skolnämndens presidiemöten 
krockar med kommunstyrelsen utskott så får vi svaret att Maria G (fap) får prioritera 
och skicka en ersättare. När Marias (fap) ersättare (skolnämndsledamot från m) inte 
heller kan delta för att även han sitter i Kommunstyrelsen så måste man ställa sig 
frågan vem dessa presidiemöten är till för? (presidium = 3 politiker - ordförande, 1:e 
vice ordförande och 2:e vice ordförande). Hur kan det ha fungerat under alla år 
tidigare? 

 
Mycket av ovanstående kan väl försvaras med okunnighet och att man är ny i politiken. Frågan 
är bara hur mycket den okunnigheten får kosta och vem det är som har ansvaret för att 
upplysa och fortbilda alla nya politiker i mötesteknik, budgetering, kommunens organisation 
mm. Och vad det utökade partistödet ska täcka. Är det verkligen oppositionen som ska ta 
ansvar för kommunens ekonomi och behöva "lära upp" majoritetens nya ledamöter? 
 
Och snipp snapp, snut så var 2 miljoner per år slut............................................................ 
 
 
Våra frågor till Kommunstyrelsen ordförande blir följande: 
 
1. Hur många "nya politiska kontorsrum" betalar Falu Kommun för sedan den rödgröna fått 
majoritet? 
 
2. Hur många "nya politiska telefoner/abonnemang" betalar Falu kommun för sedan de 
rödgröna fått majoritet? 
 



3. Hur många "nya politiska datorer" betalar Falu Kommun för sedan de rödgröna fått 
majoritet? 
 
4. Vilka "nya fasta politiska arvoden" (tex demokratiråd, miljöråd, BRÅ mm) betalar Falu 
Kommun för sedan de rödgröna fått majoritet? Hur stor summa är det totalt per månad? 
 
5. Hur mycket nya politiska arvoden, resor, konferenser, utbildningar mm, där oppositionen 
inte har fått inbjudan, har utbetalats sedan de rödgröna fått majoritet? 
 
6. Har socialdemokraterna för avsikt att ersätta skolförvaltningen för de resor, arvoden, 
förlorad arbetsinkomst, konferenser mm som skolnämndens 1:e vice ordförande (s) gjort utan 
att oppositionen blivit inbjudna?  
 
7. Har den rödgröna majoritetetn (s, v och mp) för avsikt att med sitt utbetalda partistöd 
ersätta Falu Kommun för nya kostnader avseende datorer och hyror som ni rödgröna politiker 
tagit ut på kommunens bekostnad 
 
9. Om inte, är det då majoritetens avsikt att erbjuda samtliga presidier (1:e vice och 2:e vice 
ordförande) datorer, rum, utbildningar mm. på Falu kommuns bekostnad? 
 
10. Har den rödgröna majoriteten för avsikt att erbjuda oppositionen flera oppositionsråd så 
att vi kan bedriva en ännu aktivare opposition till fördel för Falun? 
 
11. Håller du med mig om att det känns osolidariskt att den rödgröna majoriteten ökar 
kostnaderna (obudgeterat) för sina egna politiker, samtidigt som oppositionen begränsas och 
Falu Kommuns verksamheter i övrigt sparar? Tänker du som Kommunstyrelsens ordförande 
göra något åt det? 
 
 
 
Falun 2011-05-15 
 
 
 
 
 
Maria Gehlin (fap) 
Engagerad fritidspolitiker "med kontoret i ryggsäcken", gruppledare för falupartiet, ledamot i 
Kommunfullmäktige, ersättare i Kommunstyrelsen och 2:e vice ordförande i skolnämnden. 
 
 
 
 
 
 
Sten H Larsson (fap) 
Engagerad fritidspolitiker ”med kontoret i den privata datorn”, ledamot i Kommunfullmäktige, 
ledamot i Kommunstyrelsen, ledamot i Kommunstyrelsens allmänna utskott. 
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Postadress Besöksadress Telefonväxel Organisationsnummer Bankgiro Plusgiro 
791 83  FALUN Rådhuset, St Torget 023-830 00 21 20 00-22 21 218-0289 1 28 60-3 

 
Svar på interpellation om kostnader för politiskt arbete 
 

1. ”Hur många ’nya politiska kontorsrum’ betalar Falu Kommun för sedan den rödgröna fått 
majoritet?” 

Svar: Inga. I samband med att rådhuset delvis är utrymt och stadskansliet hyr del av plan 4 i 
stadshuset har utvecklingsutskottets andre vice ordförande, Krister Andersson, tillfälligt fått 
ett eget rum där. Det har inte inneburit någon merkostnad, då rummet redan var inhyrt av 
stadskansliet för aktuell period. När kommunledningen flyttar tillbaka återgår vi till det som 
gällt tidigare, d v s att de politiker som inte är råd får disponera ett antal arbetsplatser som 
kommer att finnas för kommunstyrelsens förtroendevalda i rådhuset. Det är skäligt. Däremot 
kommer inte jag att medverka till att falupartiets förslag om separata förvaringsskåp mm för 
de olika partierna ska byggas i rådhuset. 

Där majoritetsföreträdare i nämnderna disponerar arbetsplatser sker det på samma sätt som 
tidigare, d v s inom den yta som respektive förvaltning sedan tidigare hyr.  

 

2. ”Hur många ’nya politiska telefoner/abonnemang’ betalar Falu kommun för sedan de 
rödgröna fått majoritet?” 

Svar: Inga. Krister Johansson har som ordförande i fastighetsutskottet tilldelats en kommunal 
mobiltelefon. Det uppvägs av att ett abonnemang också har avslutats då Roza Güclü Hedin 
övergått från oppositionsråd till att vara riksdagsledamot. Hennes abonnemang möjliggjordes 
i sin tur av att undertecknad tog bort fasta telefonen i rådhuset. Det har antagligen figurerat 
rykten om att även Krister Andersson skulle ha fått en ”politisk mobiltelefon”. Så är inte 
fallet. Istället har Krister övergått till en annan tjänst som anställd i kommunen som inneburit 
att han utrustats med mobiltelefon av socialförvaltningen. 

 

3. ”Hur många ’nya politiska datorer’ betalar Falu Kommun för sedan de rödgröna fått 
majoritet?” 

Svar: En inom KS-sfären. Krister Andersson har fått bärbar dator för sitt uppdrag som vice 
ordförande i utvecklingsutskottet. Jag tycker det är skäligt att de politiker som är arvoderade 
för att arbeta politiskt en väsentlig del av arbetstiden också har relevanta redskap för att kunna 
arbeta effektivt, nyttja ny teknik och underlätta medborgardialog. I linje med det så tycker jag 

  INTERPELLATIONSSVAR 
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också att det är rimligt att de nämndsordförande eller viceordförande med utökat uppdrag som 
anser sig behöva en kommunal dator också ska ha rätt till det.  

Jag vill också lägga till att telefoner och datorer, precis som fram till idag, ska ges till 
förtroendevalda och medarbetare efter att ”vederbörlig prövning” gjorts. Det handlar 
exempelvis om att en överordnad ska ha godkänt det hela, att IT-kontoret har förklarat 
innebörden i form av kostnader och användningsmöjligheter och vilka arrangemang som kan 
vara det bästa samt att kontors- eller förvaltningschef bekräftat det hela genom att de är 
budgetansvariga för eventuella kostnader som uppstår. 
 

 

4. ”Vilka ’nya fasta politiska arvoden’ (tex demokratiråd, miljöråd, BRÅ mm) betalar Falu 
Kommun för sedan de rödgröna fått majoritet? Hur stor summa är det totalt per månad?” 

Svar: Inga nya fasta arvoden utbetalas. Bara mötesarvoden förekommer i uppräknade organ. 
Dessa har ökat en del, men ändå ytterst marginellt, då det numera inte är ett kommunalråd 
som är ordförande i alla råd.  

En demokratiberedning börjar arbeta efter sommaren och medel har avsatts för det i år och i 
2012 års budget. Om falupartiet tycker att den budgetposten bör utgå antar jag att det finns 
med i deras eller någon oppositionsgrupperings alternativa budgetförslag. 

 

5. ”Hur mycket nya politiska arvoden, resor, konferenser, utbildningar mm, där oppositionen 
inte har fått inbjudan, har utbetalats sedan de rödgröna fått majoritet?” 

Svar: Av våra budgetuppföljningar går det inte att se att kostnaden för det politiska arbetet 
över huvud taget skulle ha ökat. Inom vissa nämnder har det varit en ökad efterfrågan på 
utbildning mm, men det är också naturligt i början på en ny mandatperiod när en del är nya i 
sina uppdrag. 

 

6. ”Har socialdemokraterna för avsikt att ersätta skolförvaltningen för de resor, arvoden, 
förlorad arbetsinkomst, konferenser mm som skolnämndens 1:e vice ordförande (s) gjort utan 
att oppositionen blivit inbjudna?”  

Svar: Nej. Den enda nämnd som kunnat belägga ökade kostnader för det politiska arbetet är 
kommunrevisionen. Det beror på att ytterligare ett parti har valts in i fullmäktige vilket 
betyder att revisionen utökas med en ledamot. Merkostnaden för detta är beräknad till 67.000 
kronor. 

 

7. ”Har den rödgröna majoritetetn (s, v och mp) för avsikt att med sitt utbetalda partistöd 
ersätta Falu Kommun för nya kostnader avseende datorer och hyror som ni rödgröna 
politiker tagit ut på kommunens bekostnad” 

Svar: Nej. 

 

9. ”Om inte, är det då majoritetens avsikt att erbjuda samtliga presidier (1:e vice och 2:e vice 
ordförande) datorer, rum, utbildningar mm. på Falu kommuns bekostnad?” 

Svar: I dagsläget är det inte aktuellt. Många förtroendevalda i kommunen, inte bara presidier, 
har möjlighet att delta i konferenser, utbildningar mm. En del har också möjlighet att, som 
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beskrivits ovan, att låna datorarbetsplatser. Inom något år är min och majoritetens ambition att 
hela kommunstyrelsen ska utrustas med bärbara datorer alternativt läsplattor och om 
ytterligare några år ska vi förhoppningsvis ha digitaliserat hela vår distribution av handlingar. 
Då kommer även övriga nämnder och fullmäktige att omfattas. 

 

10. ”Har den rödgröna majoriteten för avsikt att erbjuda oppositionen flera oppositionsråd så 
att vi kan bedriva en ännu aktivare opposition till fördel för Falun?” 

Svar: Nej. 

 

11. ”Håller du med mig om att det känns osolidariskt att den rödgröna majoriteten ökar 
kostnaderna (obudgeterat) för sina egna politiker, samtidigt som oppositionen begränsas och 
Falu Kommuns verksamheter i övrigt sparar? Tänker du som Kommunstyrelsens ordförande 
göra något åt det?” 

Svar: Se ovanstående svar, och begrunda. 

 

Interpellationen har en hög andel av lösa antagandet och antydningar för att kunna kännas 
seriös. Exempelvis skriver interpellanterna om kultur- och ungdomsnämndens vice 
ordförande att ”hon har skaffat sig ett rum i stadshuset”. Linnea Risinger delar rum med tre 
andra personer och det betalas ingen extra hyra för det. Gehlin/Larsson lägger till påståendet 
att hon ”troligtvis skaffat en dator”. Hon använder sin egen personliga dator. ”Kostnad 0 
kronor för kommunen. Den bär jag runt i en ryggsäck jag också köpt själv...”, som Linnea 
Risinger själv kommenterar det. ”Jag använder min personliga telefon och har inte begärt 
någon ersättning för samtal”. 

Det som är positivt med er interpellation är att jag har skaffat mig en extremt bra överblick 
hur det ser ut i våra nämnder. Jag har fått flera beskrivningar där tillträdande ordförande 
avslutat fasta telefonabbonemang, tagit bort fax mm.   

Som ytterligare upplysning kan jag berätta för falupartiets ”vetgiriga” förtroendevalda att den 
sänkning av majoritetspolitikernas fasta arvodena med 5 procent som vi beslutat, och som 
omfördelas inom majoriteten, ger ett visst överskott varje år.  

Den ena av undertecknarna satt med i den parlamentariska gruppen som såg över den 
politiska organisationen. Denne hade inget annat förslag när det gällde höjningen av 
partistödet. Det fanns heller inget annat förslag i kommunfullmäktige. Ett avslagsyrkande 
fanns i fullmäktige, men när det har preciserats i en protokollanteckning visar det sig att 
falupartiet inte hade någon invändning om partistödet. 

 

Med vänlig hälsning 

(original i akt) 

 

Jonny Gahnshag (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 

023-82 675                                 
jonny.gahnshag@falun.se 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
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  2011-06-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 136  Svar på interpellation från Åsa Nilser (FP) angående 
skolans avsättningar till underhåll och framtida planer 
för underhåll.

Diarienummer 4/11 

Ärendet 

Kommunfullmäktigeledamoten Åsa Nilser ställer i en interpellation till 
skolnämndens ordförande Daniel Riazat följande frågor: 

1. Hur stor andel av hyran har avsatts tidigare år och i år till underhåll 
(i procent och i antalet kronor)? 

2. Vad finns det för underhålls/ renoveringsplan avseende 2011 för 
skolverksamheten? 

3. Vad finns det för underhålls/ renoveringsplaner för 2012 och framåt? 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2011 att interpellationen får 
ställas och att interpellationsdebatten tas på nästa kommunfullmäktigesam-
manträde. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Åsa Nilser  diarieförd 2011-04-12 (bilaga § 136).  

Protokoll från kommunfullmäktige 2011-04-14, § 94. 

Svar från skolnämndens ordförande Daniel Riazat 2011-06-07 (bilaga § 
136). 

Yttranden 
Daniel Riazat redogör för sitt svar på interpellationen. 

Åsa Nilser tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

Beslut 

Ordförande Karl-Erik Pettersson förklarar därefter att debatten är avslutad. 
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Svar på interpellation från Åsa Nilser (FP) angående skolans 
avsättningar till underhåll och framtida planer för underhåll. 

 

(Med begreppet underhåll avses reparation och underhåll, av en tillgång, som syftar till att 
vidmakthålla eller återställa tillgångens egenskaper så att dess prestationsförmåga motsvarar 
den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades.) 
 

 

1. Hur stor andel av hyran har avsatts tidigare år och i år till underhåll (i procent 
och i antalet kronor)? 

 
Kommunens totala underhållsmedel år 2000-2010 har varit ca 156 miljoner kr (dvs. totalt 
fr.o.m. år 2000) och 82% av dessa 156 Mkr har använts för skolförvaltningens del. Hur 
mycket som har avsatts i år har jag inte fått uppgifter om. (Skolförvaltningen hade år 2010 ca 
169 000 kvadratmeter och det innebar hyreskostnader på ca 145 Mkr.) 

Nedan följer en tabell som Paula Aspfors har skickat till mig angående underhåll.  

 
 

 
 

Främsta orsaken till skillnad mellan år 2009 till år 2010 är att hyrorna då sänktes till 2008 års nivå  
medan ”omvärlden” fortsatte i 2010 års prisnivå. 

 

 INTERPELLATIONSSVAR 

Tjänsteställe Datum  
Skolnämnden 11-06-07  

Handläggare  
Daniel Riazat (V) 
Skolnämndens ordförande 
 
daniel.riazat@falun.se 
023-82280 
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2. Vad finns det för underhålls/renoveringsplan avseende 2011 för 
skolverksamheten? 

 
Renoveringsplan 2011  (detta är både större och mindre renoveringar) 

 Aspebodaskolan 

 Sågmyra  

 Hosjöskolan (kök) 

 Rönndalsskolan 

 
(Förutom dessa fyra objekt som har nämnts så kommer en del andra objekt också att 
renoveras. Det handlar om  ”små” renoveringar.)  

 
Vad gäller underhåll har jag inga siffror. 

 

3. Vad finns det för underhålls/renoveringsplaner för 2012 och framåt? 
 
                Renoveringsplan för 2012 och framåt 

(Detta är de större renoveringarna) 

 Bjursåsskolan 

 Hälsinggårdsskolan (7-9) 

 Svärdsjö (etapp 3) 

 

(beroende på vilka beslut som fattas kommer det att planeras för nya förskoleavdelningar 
också.) 

Vad gäller underhåll har jag inga siffror.  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 137 Interpellation från Maria Gehlin (FAP) ställd till kom-
munstyrelsens 1:e vice ordförande Susanne Norberg; 
Hur stora är Falu kommuns IT- och telefonkostnader per 
år? 

Diarienummer 4/11 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Maria Gehlin ställer i en interpellation till 
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Susanne Norberg följande frågor: 

1. Hur stor är den årliga summan för investering i elevdatorer av Falu  
kommun? 

2. Hur stor är den årliga summan för investering i datorer för kommunens 
 tjänstemän och politiker? 

3. Vad kostar en dator i snitt för kommunens förvaltningar (inklusive  
avskrivningar, licenser, användarkonto, service, helpdesk, mm)? 

4. Vad kostar ett inköp av en mobiltelefon för kommunens tjänstemän och  
politiker? 

5. Vilket belopp investerar Falu kommun totalt för årligen när det gäller nya 
mobiltelefoner? 

6. Vad kostar ett mobilabonnemang per år för kommunens förvaltningar  
(inklusive inköp, abonnemang, telefon kommunikation, service, växel, mm.)? 

7. Hur många dubbla abonnemang (fast och mobiltelefon) finns det fortfarande  
kvar i Falu kommun? 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Maria Gehlin 2011-05-15 (bilaga § 137). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  interpellationen får ställas. 

Ordförande Karl-Erik Petterson meddelar att interpellationen besvaras på 
nästa kommunfullmäktigesammanträde. 

Expeditioner 
Maria Gehlin  

Susanne Norberg 

 



Interpellation ställd till Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Susanne Norberg (s). 
 
Hur stora är Falu kommuns IT- och telefonkostnader per år? 
 
Dagens datorer är ett nödvändigt hjälpmedel i dagens samhälle. Datasystem som  ekonomiskt 
effektiviserar och datorer som sparar både liv och tid.  
Falu Kommuns tjänstemän, politiker och elever har ett ansenligt antal datorer till förfogande. En 
dator kostar inte bara i inköp (investering och avskrivning) utan för att det ska fungera så behövs   
licenser, användarkonto, service, helpdesk, mm Varje person dator i Falu Kommun kostar betydligt 
mer än vad man ser vid första anblicken. 
 
På samma sätt fungerar det med telefoni. En telefon kostar inte bara i inköp utan förvaltningarna får 
även betala för abonnemang, kommunikation, service, växel, mm. Idag används i stort sett enbart 
mobiltelefoner vilka är ansluta till kommunens växeln. Senaste snittet ska det självklart vara och det 
känns som att man ofta är rädd för att kommunens telefoner ska passera bäst för datum med 
raketfart. 
 
Mina frågor blir således: 
 

1. Hur stor är den årliga summan för investering i elevdatorer av Falu Kommun? 
2. Hur stor är den årliga summan för investering i datorer för kommunens tjänstemän och 

politiker? 
3. Vad kostar en dator i snitt för kommunens förvaltningar (inklusive avskrivningar, licenser, 

användarkonto, service, helpdesk, mm)? 
4. Vad kostar ett inköp av en mobiltelefon för kommunens tjänstemän och politiker. 
5. Vilket belopp investerar Falu Kommun totalt för årligen när det gäller nya mobiltelefoner 
6. Vad kostar ett mobilabonnemang per år för kommunens förvaltningar (inklusive inköp, 

abonnemang, telefon kommunikation, service, växel, mm.) 
7. Hur många dubbla abonnemang (fast och mobiltelefon) finns det fortfarande kvar i Falu 

Kommun 
 
 
 
 
Falun 2011-05-15 
 
 
 
 
Maria Gehlin (fap) 
ledamot i Kommunfullmäktige 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 138 Medborgarförslag; Gör Gruvbäcken, bäcken från Hälla 
och Surbrunns källa mer synliga för en vackrare stad  

Diarienummer KS 351/11 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås för en ännu vackrare stad; 
att Gruvbäcken åter får rinna genom rondeller och längs Gruvgatan ner till 
ån. Vilket blickfång för besökare. 
att bäcken från Hälla får rinna genom hela Lugnetområdet till Scandic. 
att Surbrunns källas brunnshus rekonstrueras och får ingå i detaljplanen, 
kanske som önskebrunn. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-05-07 (bilaga § 138). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Medborgarförslagsställaren 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

139
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 139 Medborgarförslag; Låt Lönnen och den gamla almen i 
kvarteret Västra Falun leva!  

Diarienummer KS 368/11 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att den gamla lönnen och den stora gamla 
almen i kvarteret Västra Falun ska få leva kvar. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-05-16 (bilaga § 139). 

Yttrande 

Sara Ritäkt och Jonny Gahnshag yttrar sig i ärendet.        

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 

Medborgarförslagsställaren 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 
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Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 140 Motion från Åsa Nilser (FP); Utveckla FINSAM i Falun till 
att omfatta personer över 45 år 

Diarienummer KS 364/11 

Ärendet 
Åsa Nilser föreslår i en motion att Falu kommun initierar de övriga huvud-
männen (Landstinget, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan) att FIN-
SAM även omfattar personer över 45 år och att Falu kommun medverkar till 
att öka resurserna till FINSAM. 

Beslutsunderlag 
Motion från Åsa Nilser 2011-05-16 (bilaga § 140). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera motionen till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 

Åsa Nilser 
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Justerandes signaturer 

§ 141 Interpellation från Christer Carlsson (M) ställd till om-
vårdnadsnämndens ordförande Christer Falk; Hur ser 
ordföranden i omvårdnadsnämnden på den äldres möj-
ligheter till valfrihet i omsorgen framöver? 

Diarienummer KS 4/11 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Christer Carlsson ställer i en interpellation 
till omvårdnadsnämndens ordförande Christer Falk följande frågor: 
 

1. Vad händer om ett eller flera av de nuvarande företagen som utövar 
omvårdnad lägger ned sin verksamhet efter hand, har vi inga privata 
utförare alls till slut? 

2. Anser Christer Falk att de äldre är oförmögna att välja utförare? 
3. I budgetpropositionen för 2011 klargjorde regeringen att det under 

mandatperioden kommer att göras en satsning för att få ännu fler 
kommuner att införa fritt val för äldre inom äldreomsorgen. Senast 
2014 bör alla kommuner i landet ha beslutat om valfrihet för den en-
skilde enligt LOV. Annars bör tvingande lagstiftning övervägas. Hur 
ser Christer Falk på detta kommande krav? 

4. Med LOV växer det kvinnliga företagandet och kvinnor med annat 
modersmål än svenska skulle kunna nischa in sig på omvårdnad på 
annat språk än svenska. Varför förvägras dessa kvinnor att starta fö-
retag inom omvårdnad i Falu kommun? 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Christer Carlsson diarieförd 2011-06-09 (bilaga § 141). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  interpellationen får ställas. 

Ordförande Karl-Erik Petterson meddelar att interpellationen besvaras på 
nästa kommunfullmäktigesammanträde. 

Expeditioner 
Kommunfullmäktigeledamoten Christer Carlsson 

Omvårdnadsnämndens ordförande Christer Falk. 

 

Utdragsbestyrkande: 




	 

